ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�

အဘဘုုရား�း၊ ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� ချျစ််တော်�်�မူူသည့််�အပြ�င််
ကိုု�ယ််တော်�်�၏ ရင််သွေး�း�တဦးး ဖြ�စ််ခွွင့််� ရသည့််�အတွွက််
ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�ကိုု� ချီးး��မွွမ်းး�ပါါ၏။

ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�

ကိုု�ယ််တော့်�်��ကိုု� ချျစ််ပြီး�း� မိိန့််�တော်�်�မူူသမျှှအတိုု�င်းး�
နာာခံံလိုု�က််လျှော�ာ�က််နိုု�င််စေ�ရန်် မစတော်�်�မူူပါါ။

ကရုုဏာာတော်�်�

ကိုု�ယ််တော်�်� ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� ချျစ််တော်�်�မူူသကဲ့့�သို့့�
အခြား�း�သူူများ�း�အပေါ်�် ချျစ််နိုု�င််ရန်် မစတော်�်�မူူပါါ။

နော�ာင််တရခြ�င်းး�

ကျွွန်ုု�ပ််၏ အပြ�စ််များ�း�အတွွက်် တော�ာင်းး�ပန််ပါါ၏။ ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု�
သန့််�ရှှင်းး�စင််ကြ�ယ််စေ�တော်�်�မူူပါါ။

ချီးး��မွွမ်းး�ကိုးး��ကွွယ််ခြ�င်းး�

စိိတ််နှှလုံးး��ပါါလျျက်် ကိုု�ယ််တော်�်�ကိုု�
ချီးး��မွွမ်းး�ထော�ာမနာာပြု�ုပါါမည််။

ဆက််ကပ််အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�

သခင််ယေ�ရှုုဘုုရား�း၊ ကိုု�ယ််တော်�်�သည်် ကျွွန်ုု�ပ််၏ အရှှင််သခင််
ဖြ�စ််တော်�်�မူူပါါ၏။ ကျွွန်ုု�ပ်် သွားး��ရာာလမ်းး�ကိုု� ပဲ့့�ပြ�င််တော်�်�မူူပါါ။

ခိုု�လှုံံ�ကိုးး��စား�းခြ�င်းး�
ပုံံ�သက််သေ�ပြ�ခြ�င်းး�
တပည့််�တော်�်�ဖြ�စ််ခြ�င်းး�
ပိုု�င််သအုုပ််စိုးး��တော်�်�မူူခြ�င်းး�

ကျွွန်ုု�ပ််အတွွက်် ကိုု�ယ််တော်�်�၏ အကြံ�ံအစည််တော်�်�များ�း�ကိုု�
သိိရှိိ�နား�းလည််နိုု�င််ရန်် သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ ဝိိညာာဉ််တော်�်�ဖြ�င့််�
ပြ�ည့််�ဝစေ�တော်�်�မူူပါါ။
ကိုု�ယ််တော်�်�၏ ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�၊ သမ္မာာ�တရား�းနှှင့််�
ဖြော��ာင့််�မတ််စွာာ� တရား�းစီီရင််ခြ�င်းး�အတွွက်် ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု�
သံံတမန််တဦးး ဖြ�စ််စေ�တော်�်�မူူပါါ။
ကိုု�ယ််တော်�်�၏ ဘုုန်းး�တော်�်�အတွွက််၊ အခြား�း�သူူများ�း�
ကိုု�ယ််တော့်�်��နော�ာက််သို့့� လိုု�က််လျှော�ာ�က််စေ�ရန််အတွွက််
ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုတော်�်�မူူပါါ။
သခင််ယေ�ရှုုဘုုရား�း၏ နာာမတော်�်�မြ�တ််၌ ဆုုတော�ာင်းး�ပါါ၏။
အာာမင််။

အတူူတကွွ သခင််ယေ�ရှုု၏ နော�ာက််တော်� ်�သို့့� လိုုက််
� ခြ�င်းး�
theprayercovenant.org/children

အလွွတ််ကျျက််ရန်် ကျျမ်းး�ချျက််များ�း�
ပျော�ာ�က််သော�ာ သိုးး��ဥပမာာ  လုု ၁၅:၁-၇ | ဘုုရား�းသခင််၏ သားး�တော်�်�ဟုု
ခေါ်�်ဝေါ်�်ခြ�င်းး�အခွွင့််�ကိုု� ရမည့််�အကြော��ာ�င်းး� ဘုုရား�းသခင််သည်် ငါါတို့့��ကိုု�
အဘယ််မျှလော���ာက်် ချျစ််တော်�်�မူူသည််ကိုု� ကြ�ည့််�ရှုုဆင််ခြ�င််ကြ�လော့�့�။ –၁ ယော�ာ ၃:၁
အာာဗြံ�ံဟံံအကြော��ာင်းး�  က ၁၂:၁-၅ | သင််၏ ဘုုရား�းသခင်် ထာာဝရဘုုရား�းကိုု�
စိိတ််နှှလုံးး��အကြွ�င်းး�မဲ့့� ဉာာဏ််ရှိိ�သမျှှနှှင့််� ချျစ််လော့�့�ဟူူသော�ာ ပညတ််သည််
ပထမပညတ််ဖြ�စ််၏။ ကြီး�း�မြ�တ််သော�ာ ပညတ််လည်းး� ဖြ�စ််၏။ –မ ၂၂:၃၇၊ ၃၈
ကော�ာင်းး�သော�ာ ရှှမာာရိိ  လုု ၁၀:၂၅-၃၇ | ငါ့့�ပညတ််ဟူူမူူကားး� ငါါသည်် သင််တို့့��ကိုု�
ချျစ််သည့််�နည်းး�တူူ သင််တို့့��သည်် အချျင်းး�ချျင်းး� ချျစ််ကြ�လော့�့�။ –ယော�ာ ၁၅:၁၂
ဆိုးး��ညစ််သော�ာကျွွန်် ဥပမာာ  မ ၁၈:၂၁-၃၅ | ဒုုစရိုု�က််အညစ််အကြေး��း�ကိုု� အကုုန််အစင််
ဆေး�းကြော��ာ၍ အကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� သန့််�ရှှင်းး�စေ�တော်�်�မူူပါါ။ –ဆာာ ၅၁:၂
ခရစ္စစမတ််အကြော��ာင်းး�  လုု ၂:၁-၁၀ | အိုု�ထာာဝရဘုုရား�း ကျွွန်ုု�ပ််သည်် စိိတ််နှှလုံးး��
အကြွ�င်းး�မဲ့့� ကိုု�ယ််တော်�်�ကိုု� ချီးး��မွွမ်းး�ပါါမည််။ အံ့့�ဖွွယ််သော�ာ အမှုုတော်�်�ရှိိ�သမျှှတို့့��ကိုု�
ပြ�ညွှှန််ပါါမည််။ –ဆာာ ၉:၁
ပေ�တရုု၏ မပြ�ည့််�စုံံ�ခြ�င်းး�  လုု ၂၂:၅၄-၆၂ | ငါါ၌ ဆည်းး�ကပ််လိုု�သော�ာသူူဖြ�စ််လျှှင််
ကိုု�ယ််ကိုု�ကိုု�ယ်် ငြ�င်းး�ပယ််ရမည််။ ကိုု�ယ်် လက််ဝါးး�ကပ််တိုု�င််ကိုု� နေ့�့တိုု�င်းး�ထမ်းး�၍
ငါ့့�နော�ာက််သို့့�� လိုု�က််ရမည််။ –လုု ၉:၂၃
ဥပဇ္ဈာာ�ယ််ဆရာာ
–ဧ ၅:၁၈ ခ

 ယော�ာ ၁၄:၁၅-၃၁ | ဝိိညာာဉ််တော်�်�နှှင့််� ပြ�ည့််�စုံံ�လျျက်် ရှိိ�ကြ�လော့�့�။

သခင််ယေ�ရှုုနှှင့််� ကလေး�းသူူငယ််များ�း�  မ ၁၈:၁-၆ | နှုုတ််ကပတ််တော်�်�သည််လည်းး�
လူ့့�ဇာာတိိအဖြ�စ််ကိုု� ခံံယူူ၍ ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�နှှင့််�၎င်းး�၊ သစ္စာာ�တော်�်�နှှင့််�၎င်းး� ပြ�ည့််�စုံံ�လျျက််
ငါါတို့့��တွွင်် တည််နေ�တော်�်�မူူသည််ဖြ�စ််၍ ခမည်းး�တော်�်�၌ တပါးး�တည်းး�သော�ာ
သားး�တော်�်�၏ ဘုုန်းး�ကဲ့�သို့့�
့ � သူူ၏ ဘုုန်းး�တော်�်�ကိုု� ငါါတို့့��သည်် မြ�င််ရကြ�ပြီ�ီ။ –ယော�ာ ၁:၁၄
တာာရှုုမြို့�့��သားး� ရှော�ာ�လုုမှှ ပေါ�ါလုု ဖြ�စ််သွားး��ခြ�င်းး�  တ ၉:၁-၂၂ | သင််တို့့��သွားး��၍
လူူမျိုး�း��တကာာတို့့��ကိုု� ငါ့့�တပည့််�ဖြ�စ််စေ�လျျက်် ခမည်းး�တော်�်�၊ သားး�တော်�်�၊ သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ
ဝိိညာာဉ််တော်�်�၏ နာာမ၌ ဗတ္တိိ�ဇံံကိုု� ပေး�းကြ�လော့�့�။ –မ ၂၈:၁၉
မျျက််စိိကန်းး�သော�ာ ဗာာတိိမဲဲ  မာာ ၁၀:၄၆-၅၂ | ထို့့��ကြော��ာင့််� ဘုုရား�းသခင််သည််
ကိုု�ယ််တော်�်�ကိုု� အလွွန်် ချီးး��မြှော��ာ�က််၍ ဘွဲ့့��နာာမတကာာတို့့��ထက်် ကြီး�း�မြ�တ််သော�ာ
ဘွဲ့့��နာာမကိုု� ပေး�းသနား�းတော်�်�မူူ၏။ –ဖိိ ၂:၉

တတိိယအကြိ�ိမ််
လေ့�့ကျျင့့်ခန်းး
� �သစ််များ�း�ဖြ�င့့်�

အသွွင််အပြ�င််သစ််

ကန််ဒီီ မာာဘယ််လီီနှှင့််�
စတီီဖင်် အိုု�င််ရီီ

သရုုပ််ဖော်�်� လုုခ်် ဖလားး�ဝါးး�စ်် | အမှာာ�စကားး� ဂျျယ််ရီီ ကာ့့�ခ််
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It’s a joy and honor for Biblica—The International Bible Society to be partnering with The Prayer
Covenant for Children. Children are not only the future leaders of the Church, they are participants and
the majority of the Church around the world today. The prayers of children have a powerful and eternal
impact—bringing people to faith in Christ all over the world. This resource accomplishes that task!
– LAREAU ANDERSON, Sr. Director Global Partnerships, Biblica—The International Bible Society
Now is the time to direct our eyes to them, they are the new generation of world changers who are
waiting to take the torch of faith. The Prayer Covenant for Children is the spark that is acting as
a trigger for this change. Through prayer, children are rising up and transforming lives. The prayer
covenant is becoming a catalyst tool to lift the children of the world in a time when we have lost one
of the most important core values taught by Jesus -— prayer. The Prayer Covenant is a call from God
and is well said by Candy Marballi in her book. She invites us to raise a new generation of worshipers
and intercessors around the world.
– 	LUIS BUSH, International Facilitator, TWC, Servant, Transform World 2020; Co-Founder 4/14 Movement
with Pastor Nam Soo Kim
The Prayer Covenant for Children is a bold challenge to engage the hearts of children in the mission
to advance the Kingdom of Christ through prayer. Thanks, Candy, for such an effective tool.
– GARY L. FROST, Vice President, Midwest Region and Prayer North American Mission Board
The Prayer Covenant for Children is an amazing, one-of-a-kind book! Its power of focus, crystal clarity
and profound simplicity make this a great gift to the body of Christ! I believe God will use this book
to raise up a generation of passionate praying children, rooted in the Word of God, and released into
anointed ministry for the glory of Christ! As both a dad and pastor of prayer, I highly recommend this
book! Let’s follow Jesus together in the place of prayer with our children!
– DR. JASON HUBBARD, Director of Light of the World Prayer Center
This book is a beautifully illustrated and written prayer guide for children around the world and a
must-have resource for churches, schools and families. It is both engaging and practical.
– ROBERT A. MCDONALD, Retired Chairman, President and Chief Executive Officer of The Procter & Gamble Company
The Prayer Covenant for Children is instantly engaging. It is extremely accessible for teachers, and
the lessons balance prayer, scripture and practical exercises beautifully. It provides the value of a
full-featured Sunday-school curriculum in the package of a best-selling children’s book.
I love The Prayer Covenant for Children because it introduces children to the wonder and power of
talking to God while making profound biblical truths simple and fun! It invites the reader to experience
the goodness of God in their own lives while taking them on a visual tour of the grand story of God’s
covenant with humanity. There is something in every lesson for children of all ages. It is fun, versatile
and effective.
– JOSHUA MAHONEY, Resources Manager - Every Home for Christ
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On the day of Pentecost, Apostle Peter affirmed that citizenship in the Kingdom of God and the gift of
the Holy Spirit belong to us and to our children (Acts 2:39). The Prayer Covenant for Children rightly
demonstrates that the reality of this promise is as relevant and real for today’s Church as it was back then.
– SIDNEY MUISYO, Vice President for Africa Region, Compassion International
It is an amazing privilege to partner with The Prayer Covenant for Children and pray together so that
everyone, everywhere can know about Jesus! Childrens’ prayers bring unity to us all, and touch the
heart of God!
– CHERY OSTERLOH, Global Prayer, Jesus Film Project
I am delighted that the Prayer Covenant is now prepared for children to use in their prayer life. I wonder
if the most significant use of this Prayer Covenant will be in preparing children around the world to
live a praying life. And so we loudly proclaim, “Come on children, learn to pray and worship God.”
– DR. LOU SHIREY, Director of Clergy Development/Prayer Ministry, International Pentecostal Holiness Church
Jesus wants children to come to Him. The Prayer Covenant for Children not only provides children of
all ages the path to know Him intimately, but also empowers them to be joyful followers of Jesus as
they pray and share with others. Candy, thank you for this wonderful resource!
– DION STEINBORN, Director’s Office of Jesus Film, Project Catalyst
In partnership with many ministries, The Prayer Covenant is everywhere changing lives. I’m thrilled
this fruitful prayer resource (now even better) will inspire children globally to join the millions already
praying, “Lord, fill me with your Holy Spirit!”
– GREG STOUGHTON, Partnership and Project Coordinator, Office of the President for Cru
How life-changing for children to be taught the need for prayer, how to pray and the power of prayer!
In addition to the importance of prayer, the book also teaches children of God’s love for them and
the importance of obedience.
– THOMAS E. TRASK, Former General Superintendent of the Assemblies of God
God is raising up a generation of world-changer children and youth. The Prayer Covenant for Children
is an amazing resource for them to learn to pray Christ-centered prayers for themselves and others
every day. How cool is that! I’m a big fan! I plan to share it with all of my friends and colleagues,
especially the younger ones. I encourage you to do the same.
– TOM VICTOR, President, The Great Commission Coalition, Facilitator, 4 to 14 Window North American Region
The Prayer Covenant for Children is an awesome biblical tool to develop love and intimacy with and for
the Almighty, in our children. I believe it will encourage all believers to pray, evangelize and disciple
our children to passionately pursue radical obedience to The Greatest Commandment and the Great
Commission. Thank you for this great gift to the body of Christ!
– K. MARSHALL WILLIAMS SR., Senior Pastor, Nazarene Baptist Church, Philadelphia PA, and President, National African
American Fellowship, SBC
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ကော�ာင်းး�ကင််အဘသည်် သင််တို့့��အားး� မည််မျှလော���ာက်် ချျစ််တော်�်�မူူသည််ကိုု� သိိရှိိ�ကြ�စေ�ဖို့့�� ကမ္ဘာာ�အနှံ့့�ရှိိ�
�
ကလေး�းသူူငယ််များ�း�အားး�လုံးး��အတွွက််
ချျစ််ခင််ကြ�င််နာာစွာာ� အားး�ပေး�းကူူညီီကြ�သည့််� ချျစ််ရသော�ာ ခင််ပွွန်းး�သည်် ဗစ််ခ််နှှင့််� သားး� ယော�ာနသန််၊ သမီးး�
မာာရီီယာာအတွွက််
စိိတ််ရော�ာကိုုယ််ပါါ
�
မြှု�ု�ပ််နှံံ�လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းသော�ာ တွဲဲ�ဖက််စာာရေး�းသူူ စတီီဖင်် အိုု�င််ရီီအတွွက််
ကမ္ဘာာ�တဝှှမ်းး�ရှိိ� ရင််သွေး�း�များ��းအတွွက်် ရက်် (၄၀) ကြာ�ာ ဆုုတော�ာင်းး�ပဋိိညာာဉ်် ရူူပါါရုံံ�အတိုု�င်းး�
ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီလုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းသော�ာ ဂျျယ််ရီီ ကက််ခ််အတွွက််
အဖွဲ့့��သူူ အဖွဲ့့��သားး�များ�း�အားး�လုံးး��အတွွက်် (အေ�မီီ ကက််ခ််၊ ရှာာ�ရွွန်် မေ�ဆန််၊ စတီီဖင််နီီ ပလန််ကိုုဗစ််
� ၊ ရှာာ�ရွွန််
ချျက််ဇ််နှှင့််� ကေ�တီီ စတီီလီီ။
နည်းး�ပေး�းလမ်းး�ညွှှန်် ပြု�ုလုုပ််ပေး�းကြ�သော�ာ အိုု�င််မာာ ချွွန််နှှင့််� ကေ�တီီ စတီီလီီတို့့အ
� တွွက််
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အရွွယ််ရော�ာက််ပြီး�း�သူများ�
ူ �းအတွွက်် ဆုုတော�ာင်းး�ပဋိိညာာဉ်် သာာသနာာလုုပ််ငန်းး�တွွင်် (၄၅) နှှစ််ကျော်�်��ကြာ�ာ ကျွွန်ုု�ပ်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပါါသည််။
သာာသနာာလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဘုုရား�းသခင််က မည််မျှှ ကော�ာင်းး�ကြီး�း�ပေး�းသည််၊ တိုးး��ပွား��းစေ�သည််ကိုု� တွေ့�့� မြ�င််ရပြီး�း� အမြဲ�ဲတစေ�ေ ကြ�ည််နူးး�ခဲ့့�ရပါါသည််။
၎င်းး�တို့့��အနက််
မာာဘယ််လီီက

ကလေး�း�သူူငယ််များ��းအတွွက််
သူူ၏

ရူူပါါရုံံ�ကိုု�

ဝေ�ငှှခြ�င်းး�

ဆုုတော�ာင်းး�ပဋိိညာာဉ််သည််
မပြု�ုမီီအထိိ

ဘုုရား�းသခင််၏

ဤအကြော��ာ�င်းး�ကိုု�

ကျွွန်ုု�ပ််

အံ့့�ဩဖွွယ််ရာာ

သတိိမပြု�ုမိိခဲ့့�ပါါ။

လက််ရာာတခုုပါါ။

ကန််ဒီီ

ကလေး�း�သူူငယ််များ��းအတွွက််

သာာသနာာလုုပ််ငန်းး�နှှင့််� ပတ််သက််ပြီး�း� ကျွွမ်းး�ကျျင််သူများ�
ူ �းဖြ�င့််� အဖွဲ့့��တခုု ဖွဲ့့��စည်းး�နိုုင်� ်ရန်် ကန််ဒီီကိုု� ဘုုရား�းသခင််က ဦးးဆော�ာင််လမ်းး�ပြ�ပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။
ထိုုအ
� ချိိ�န််မှှစ၌

ကန််ဒီီတို့့��အဖွဲ့့��သည််

ကလေး�း�သူူငယ််များ��းအတွွက််

သာာသနာာလုုပ််ငန်းး�တွွင််

ဤသို့့�� ဖြ�င့််� ဆုုတော�ာင်းး�ပဋိိညာာဉ််ကိုု�လည်းး� ကလေး�း�သူူငယ််များ��းအတွွက််

သူူတို့့�၏
�

ဘဝကိုု�

နှှစ််မြှု�ု�ပ််ထားး�ခဲ့့�တာာပါါ။

ပြု�ုပြ�င််မွွမ်းး�မံံရန်် သူူတို့့�အ
� ဖွဲ့့��က စိိတ််ဝင််စား�းလာာကြ�ပါါသည််။

ကလေး�း�သူူငယ််များ��းအတွွက်် ဆုုတော�ာင်းး�ပဋိိညာာဉ််စာာအုုပ််ကိုု� ပုံံ�နှိိ�ပ််ပြီး�း�သည့််အ
� ခါါ ဤစာာအုုပ််မျိုး�း��သည်် လိုုအ
� ပ််ချျက်် ရှိနေ���ေကြော��ာင်းး� ကန််ဒီီနှှင့််�
အခြား��းသူူများ��း သဘော�ာ�ပေါ�ါက််ခဲ့့�ကြ�ပါါပြီ�ီ။
လူူကြီး�း�များ��းအတွွက််နည်းး�တူူ ကလေး�း�များ��းအတွွက်် ဆုုတော�ာင်းး�ပဋိိညာာဉ််သည််လည်းး� ဆုုတော�ာင်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ပိုု�မိုု� ကြွ�ယ််ဝစုံံ�လင််လာာစေ�မည့််�
လမ်းး�ညွှှန််တခုု

ဖြ�စ််ပါါသည််။

အမည််တွွင််

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််အတိုု
�
�င်းး�

ကလေး�း�များ��းအတွွက်သာာ
်

ရည််ရွွယ််ပါါသည််။

ကလေး�း�များ��း၏

ဝိိညာာဉ််အသက််တာာ ယခင််ကထက်် ပိုု�မိုု� ဖွံ့့�� ဖြိုး�း��ရှှင််သန််လာာစေ�ပါါမည််။ ဝိိညာာဉ််ရေး�းရာာ ပိုု�မိုု� ကြီး�း�ထွားး��လာာရန်် ကျျစ််ကျျစ််လျျစ််လျျစ််၊ ထိိထိိမိိမိိနှှင့််�
လှှပသော��ာ ဆုုတော�ာင်းး�ချျက််လည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဤစာာအုုပ််ကိုု� ကလေး�း�များ��းအတွွက်် အဓိိက ရည််ရွွယ််ရေး�းသားး�ထားး�သော်�်�လည်းး� မိိဘများ��းအတွွက််ပါါ ကော�ာင်းး�ကြီး�း�မင်္ဂ�ဂလာာ ဖြ�စ််စေ�မည််ဟုု
ကျွွန်ုု�ပ််

ယုံံ�ကြ�ည််ပါါသည််။

ဤနည်းး�ဖြ�င့််�

သားး�သမီးး�များ��းထံံသို့့��လည်းး�

ကော�ာင်းး�ကြီး�း�များ��း

စီးး�ဆင်းး�သွားး��ပါါလိိမ့််မည််
� ။

ဥပုုသ််စာာဖြေ�ေ

ဆရာာ၊ ဆရာာမများ��းအတွွက်် ကော�ာင်းး�ကြီး�း� မင်္ဂ�ဂလာာ ဖြ�စ််စေ�ပါါသည််။ ဤနည်းး�ဖြ�င့််� သူူတို့့�သ
� င််ကြား�း�ပေး�းနေ�သော�ာ ကလေး�း�များ��းထံံသို့့��
ကော�ာင်းး�ကြီး�း�များ��း စီးး�ဆင်းး�သွားး��ပါါမည််။ သင်းး�အုုပ််များ��းအတွွက်် ကော�ာင်းး�ကြီး�း�မင်္ဂ�ဂလာာ ဖြ�စ််စေ�ပါါသည််။ ဤနည်းး�ဖြ�င့််� သူူတို့့�� ပြု�ုစုုပေး�းနေ�သော�ာ
ခရစ််ယာာန််အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�တခုလုံးး
ု �� ထံံသို့့�� ကော�ာင်းး�ကြီး�း�မင်္ဂ�ဂလာာများ��း စီးး�ဆင်းး�သွားး��ပါါလိိမ့််မည််
� ။
ကလေး�း�များ��း ဆုုတော�ာင်းး�တတ််ကြ�သည််မှာာ� ပုံံ�မှှန််ကိိစ္စစသာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။ ထို့့��အတူူ သူူတို့့�� ချျစ််ခင််ယုံံ�ကြ�ည််သော�ာ မိိဘများ��းနှှင့််� အတူူတကွွ
ဆုုတော�ာင်းး�ကြ�သည််မှာာ�လည်းး� ပုံံ�မှှန််ကိိစ္စစသာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။ မိိဘများ��းနှှင့််� ဆရာာ၊ ဆရာာမများ��းအတွွက်် ဆုုတော�ာင်းး�ပဋိိညာာဉ််က ပေး�းအပ််မည််မှာာ�
လိုု�က််လျှော�ာ�က််ရမည့််� လမ်းး�ကြော��ာင်းး�တခုုသာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကလေး�း�သူူငယ််တိုု�င်းး�အတွွက်် လိုုအ
� ပ််သော�ာ ဘုုရား�းသခင််၏ ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�တော်�်�၊
ငြိ�ိမ််သက််ခြ�င်းး�ကိုု� ဆုုတော�ာင်းး�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ကလေး�း�များ��း အရော�ာ�က််သွားး��နိုုင်� ်မည့််� လမ်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
ကလေး�း�သူူငယ််များ��းအတွွက်် ဆုုတော�ာင်းး�ပဋိိညာာဉ််ကိုု� ယခင််ကတည်းး�က ကော�ာင်းး�မွွန််မှှန်းး� သိိခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််သမျှှ
အကော��ာင်းး�ဆုံးး�� အရာာများ��းအနက်် တခုုအဖြ�စ်် ယခုုအချိိ�န််တွွင်် ဝန််ခံံရပါါတော့�့�မည််။ ကမ္ဘာာ�တဝှှမ်းး�လုံးး��တွွင်် ဆုုတော�ာင်းး�ခြ�င်းး�မီးး�လျှံံများ��း
�
ထွွန်းး�လင်းး�စေ�ရန်် အစပြု�ုပေး�းမည့််� မီးး�တော�ာက််တခုု ဖြ�စ််ပါါစေ�သော�ာ။

ဂျျယ််ရီီ ကက််ခ််
ဆုုတော�ာင်းး�ခြ�င်းး�ပဋိိညာာဉ်် တည််ထော�ာင််သူူနှှင့််� ဥက္ကကဌ
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မည််ကဲ့ ့�သို့့� ဆုုတော�ာင်းး�ရမည််ကိုု� ကလေး�းများ�း�အားး� သင််ကြား�း �ပေး�းခြ�င်းး�
သခင်် မည််ကဲ့့�သို့့�� ဆုုတော�ာင်းး�ရမည််ကိုု� သင််ပေး�းတော်�်�မူူပါါဟူူသည့််� တပည့််တော်�်�များ��း၏
�
ရိုးး��ရှှင်းး�သော�ာ မေ�တ္တာာ�ရပ််ခံံချျက််ဖြ�င့််� ရှှင််လုုကာာခရစ််ဝင်် အခန်းး�ကြီး�း�
(၁၁) ကိုု� အစပြု�ုပါါသည််။ (၂၀၁၄) ခုုနှှစ်် နယူးး�ယော�ာက််တွွင်် ကျျင်းး�ပသော��ာ အသက်် (၄) နှှစ််မှှ (၁၄) နှှစ််အရွွယ််အတွွက်် အကော��ာင်းး�ဆုံးး��နည်းး�လမ်းး�များ��း
ညီီလာာခံံတွွင်် ဤစာာအုုပ််ကိုု� ပထမဆုံးး�� ဖြ�န့််�ချိိ�ရန်် တွွမ်် ဗစ််တာာက ဖိိတ််ကြား�း�ခဲ့့�ပါါသည််။ ထိုုအ
� ချိိ�န််မှှစပြီး�း� ကလေး�း�များ��းအားး� မည််ကဲ့့�သို့့�� ဆုုတော�ာင်းး�ရမည််ကိုု�
သင််ကြား�း�ပေး�းရင်းး� ဧဝံံဂေ�လိိ ကြား�း�ပြော��ာရန််၊ ကလေး�း�များ��း၏ နှှလုံးး��သားး�များ��းကိုု� တို့့��ထိိပြီး�း� တပည့််တော်�်�
�
ဖြ�စ််စေ�ရန်် ကလေး�း�သူူငယ််များ��းအတွွက််
ဆုုတော�ာင်းး�ပဋိိညာာဉ််ကိုု� ဘုုရား�းသခင််က အသုံးး��ပြု�ုတော်�်�မူူခဲ့့�ပါါသည််။ အဖြေ�ေ�ရသော��ာ ဆုုတော�ာင်းး�ချျက််များ��း၏ အရှိိ�န််တန််ခိုးး��ကိုု� ကလေး�း�များ��း ခံံစား�းရသော��ာအခါါ
စိိတ််လှုုပ််ရှား��းလာာကြ�ပါါသည််။ သူူတို့့�၏
� ယုံံ�ကြ�ည်ခြ် �င်းး�လည်းး� ပိုု�မိုု� ခိုုင်� ်ခံ့့�လာာပြီး�း� ပိုု၍
� ဆုုတော�ာင်းး�ချျင််လာာကြ�ပါါသည််။
ဆုုတော�ာင်းး�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� သခင််ယေ�ရှုုနှှင့််� ပိုု�မိုု� မိိဿဟာာရ ဖွဲ့့��နိုုင်� ်သော�ာကြော��ာင့််� ဆုုတော�ာင်းး�ခြ�င်းး�သည်် ဝိိညာာဉ််ရေး�းရာာအတွွက်် အရေး�း�ကြီး�း�ဆုံးး��
အရာာများ��းအနက်် တခုု ဖြ�စ််ပါါသည််။ သခင််ယေ�ရှုုနှှင့််� မိိဿဟာာရ ဖွဲ့့��လေ�လေ�၊ သခင််ယေ�ရှုုနည်းး�တူူ ဖြ�စ််လေ�လေ� ဖြ�စ််ပြီး�း� ကိုုယ်
� ်တော်�်�၏
ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�၊ ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�၊ သနား�းကရုုဏာာနှှင့််� ခွွင့််�လွှတ်
ှ ခြ် �င်းး�များ��း ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��တွွင််လည်းး� ပြ�ည့််�ဝလာာပါါမည််။ ဤစာာအုုပ််ကြော��ာင့််� ကမ္ဘာာ�တဝှှမ်းး�လုံးး��ရှိိ�
လူူငယ််လူူရွွယ််များ��းကြား�း�တွွင်် ဆုုတော�ာင်းး�ခြ�င်းး� အရှိိ�န််အဟုုန်် မြ�င့််�တက််လာာပြီး�း� စစ််မှှန််သော�ာ တပည့််တော်�်�ဖြ�စ််
�
ခြ�င်းး�၏ အဖိုးး��အခနှှင့််� ပိုုင်� ်ဆိုုင်� ်ထားး�သော�ာ
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအကြော��ာ�င်းး�

အမှှန််တကယ််

နား�းလည််သည့််�

ကိုုယ်
� ်တော်�်�၏

နော�ာက််လိုု�က််

မျိုး�း��ဆက််သစ််များ��း

ဖြ�စ််လာာစေ�ရန််

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��

ဆုုတော�ာင်းး�ကြ�ပါါသည််။ ဆုုတော�ာင်းး�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ကိုုယ်
� ်တော်�်�နှှင့််အတူူ
�
နေ့�့စဉ်် မိိဿဟာာရဖွဲ့့��ပြီး�း� ထိုု�သို့့�� ဖြ�စ််လာာပါါလိိမ့််မည််
� ။
ဆုုတော�ာင်းး�ခြ�င်းး� ခရီးး�လမ်းး�ကိုု� ကလေး�း�များ��း စတင််သည့််အခါါ
�
ဘုုရား�းသခင််၏ တန််ခိုးး��တော်�်�ကိုု� ကိုုယ်
� ်တိုုင်� မြ�ည်းး�စမ်းး�တတ်
်
်စေ�လိုု�ပါါသည််။ မည််ကဲ့့�သို့့��
နာာခံံလိုု�က််လျှော�ာ�က််ရမည််ကိုု� သင််ယူူစေ�လိုု�ပါါသည််။ သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ ဝိိညာာဉ််တော်�်�၏ နှိုးး�ဆော်�်�ခြ�င်းး�များ��းအားး� မည််ကဲ့့�သို့့�� တုံ့့�� ပြ�န််ရမည််ကိုု� သိိရှိစေ���ေလိုု�ပါါသည််။
ဘုုရား�းသခင််သည်် ကလေး�း�များ��းကိုု� သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ ဝိိညာာဉ််တော်�်�အားး�ဖြ�င့််� အမျိုး�း��မျိုး�း�� စကားး�ပြော��ာနေ�ပါါသည််။ ဆုုတော�ာင်းး�ခြ�င်းး�အသက််တာာကိုု� ကလေး�း�များ��း
စတင််သော�ာအခါါ နား�းထော�ာင််တတ််စေ�ရန်် အရင််ဦးးဆုံးး�� သင််ယူူကြ�မည််ဟုု ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� မျှော်�်��လင့််�မိိပါါသည််။ ကော�ာလင်းး� မီီလာာသည်် ဆုုတော�ာင်းး�ခြ�င်းး�
အားး�ကြီး�း�သူတ
ူ ဦးးဖြ�စ််ပြီး�း� ဆာာ ၄၆:၁၀ အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍ ကျွွန်ုု�ပ််အားး� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� ဝေ�မျှပေး��း�ခဲ့့�ဖူးး�ပါါသည််။ “ငြိ�ိမ််ဝပ််လျျက်် နေ�ကြ�လော့�့�။ ငါါကားး�
ဘုုရား�းသခင်် ဖြ�စ််သည််ဟုု သိိမှှတ််ကြ�လော့�့�”။ ဤကျျမ်းး�ချျက််အရ အမြ�င့််�ဆုံးး�သော�ာ
�
ဘုုရား�းသခင််၏ ရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် ငါးး�မိိနစ််ခန့််� ငြိ�ိမ််ဝပ််စွာာ�နေ�ဖို့့�� သူူက
တိုု�က််တွွန်းး�ပါါသည််။ ဤအချျက််သည်် ကလေး�း�များ��းအတွွက်သာာ
် မက လူူကြီး�း�များ��းအတွွက််ပါါ အလွွန်် အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ ထိုု�ကြော��ာင့််� ကလေး�း�များ��းကိုု�
ဘုုရား�းသခင််၏ ရှေ့�့�တွွင်် ငါးး�မိိနစ််ခန့််� ငြိ�ိမ််သက််စွာာ�နေ�စေ�ပြီး�း� သူူတို့့�အားး�
�
ဘုုရား�းသခင်် ဘာာတွေ�ေ ပြော��ာသည််၊ ဘာာတွေ�ေ နှိုးး�ဆော်�်�သည််ကိုု� အရင််ဆုံးး��
သတိိပြု�ုစေ�ပါါ။ ဤအကြော��ာ�င်းး�ကိုု� နော�ာက််ပိုု�င်းး� ခိုု�လှုံံ�ကိုးး��စား�းခြ�င်းး�အခန်းး�တွွင်် ဆက််လက်် လေ့�့လာာသွားး��ကြ�ပါါမည််။ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��၏ နား�းထော�ာင််တတ််ခြ�င်းး�သည််
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��၏ ဆုုတော�ာင်းး�ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�ပ
� င်် တန်းး�တူူ အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ ဘုုရား�းသခင််သည်် နှုုတ််ကပတ််တော်�်�အားး�ဖြ�င့််� စကားး�ပြော��ာသလိုု� ဝိိညာာဉ််တော်�်�၏
သိိမ််မွေ့�့�သော�ာ နှိုးး�ဆော်�်�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�လည်းး� ဖော်�်�ပြ�တတ််ပါါသည််။ ငယ််ရွွယ််သော�ာ ရှမွေ��ေ�လသည်် ဘုုရား�းသခင််၏ အသံံတော်�်�ကိုု� နား�းထော�ာင််တတ််ပြီး�း�မှှသာာ
နိုုင်� ်ငံံကြီး�း�ကိုု� ဦးးဆော�ာင််ရန်် ဘုုရား�းသခင််က အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ကြော��ာင်းး� ကျျမ်းး�စာာထဲဲ၌ တွေ့�့�နိုုင်� ်ပါါသည််။
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��၏ ရူူပါါရုံံ�၊ ပန်းး�တိုုင်� ်မှာာ� ဆုုတော�ာင်းး�ခြ�င်းး� ပဋိိညာာဉ််၏ အရှိိ�န််တန််ခိုးး��ဖြ�င့််� ကလေး�း�များ��း၊ လူူကြီး�း�များ��းကိုု� သခင််ယေ�ရှုုနော�ာက််တော်�်�သို့့�� လိုု�က််စေ�ရန််
ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကလေး�း�များ��းကိုု� ဤလက််နက််တပ််ဆင််ပေး�းလိုု�က်သ
် ည့််အခါါ
�
ဘုုရား�းသခင််က အံ့့�ဩဖွွယ််နည်းး�လမ်းး�များ��း၊ ကြီး�း�မား�းသော�ာ တန််ခိုးး��တော်�်�ဖြ�င့််�
အလုုပ််လုုပ််တော်�်�မူူပါါလိိမ့််မည််
� ။ ကမ္ဘာာ�အနှံ့့�မှ
� ှ ကလေး�း�သူူငယ််ပေါ�ါင်းး� (၂.၅) သန်းး�ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� ဤလက််နက်် တပ််ဆင််ပြီး�း�ပါါပြီ�ီ။ (၂.၅) သန်းး�သော�ာ
ကလေး�း�သူူငယ််များ��းသည်် သခင််ယေ�ရှုုနော�ာက််တော်�်�သို့့�� အတူူတကွွ လိုု�က််နေ�ကြ�ပါါပြီ�ီ။ (၂.၅) သန်းး�သော�ာ ကလေး�း�သူူငယ််များ��းသည်် ကိုုယ်
� ်တော်�်�၏
အသံံတော်�်�ကိုု� နား�းဆင််ပြီး�း� နာာခံံလိုု�က််လျှော�ာ�က််နေ�ကြ�ပါါပြီ�ီ။ သို့့��သော်�်� ဤသည််မှာာ� အစသာာ ရှိသေး����းသည််ဟုု ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� ယုံံ�ကြ�ည်ကြ�ပါ
်
ါသည််။
ကလေး�း�များ��းအတွွက်် အခြား��းအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� theprayercovenant.org/children တွွင်် ကြ�ည့််ရှုု� နိုင်
ု� ်ပါါသည််။ ကမ္ဘာာ�အနှံ့့�မှ
� ှ ကလေး�း�များ��း၏
သက််သေ�ခံံချျက််များ��း၊

ရုုပ််ပုံံ�များ��း

အပါါအဝင််

အခြား��းအရာာများ��းစွာာ�ကိုု�

တွေ့�့� မြ�င််ရပါါလိိမ့််မည််
� ။

ရေး�းသားး�ပေး�းပို့့��နိုင်ု� ်ပါါသည််။ သင့််�ဆီီမှှ မကြာ�ာမီီ တခုုခုု ကြား�း�ရဖို့့�� မျှော်�်��လင့််�လျျက်် ရှိနေ���ေကြ�ပါါသည််။
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သင််၏

အကြော��ာ�င်းး�ကိုု�လည်းး�

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ထံံ

ဆုုတော�ာင်းး�တတ််ရန်် သင််ယူခြူ �င်းး�
ပဋိိညာာဉ််ဆိုု�တာာ ဘာာလဲဲဟုု သင််၏ ရင််သွေး�း�က မေး�းကော�ာင်းး�မေး�းပါါမည််။ လူူနှှစ််ဦးး သို့့��မဟုုတ်် လူူများ��းကြား�း�တွွင်် ထားး�ရှိသော����ာ ကတိိစကားး�ကိုု�
ပဋိိညာာဉ််ဟုု ခေါ်�်ပါါသည််။ အချိိ�န််ကာာလတခုု သတ််မှှတ််၍ တဦးးနှှင့််� တဦးး အပြ�န််အလှှန််ဆုုတော�ာင်းး�ပေး�းရန်် သဘော�ာ�တူူညီီခြ�င်းး�ကိုု�
ဆုုတော�ာင်းး�ခြ�င်းး�ပဋိိညာာဉ််ဟုု ခေါ်�်ပါါသည််။ အခြား��းသူူများ��းအတွွက်် ဆုုတော�ာင်းး�ပေး�းခြ�င်းး�ကိုု� ကလေး�း�သူူငယ််များ��း သဘော�ာ�ကျျတတ််ကြ�ပြီး�း� အလွွယ််တကူူ
လုုပ််ဆော�ာင််နိုုင်� ်စွွမ်းး�လည်းး� ရှိိ�ကြ�ပါါသည််။ နော�ာက််ပိုု�င်းး� သင််ခန်းး�စာာ တခုုချျင်းး�တိုု�င်းး�ကိုု� လေ့�့လာာသော�ာအခါါ မည််သူနှ
ူ ှင့််� ဆုုတော�ာင်းး�ပဋိိညာာဉ််ဖွဲ့့��ရန််
ဘုုရား�းသခင််က နှှလုံးး��သားး�ထဲဲ၌ ဖော်�်�ပြ�နေ�ပါါသနည်းး�ဟုု မိိမိိကိုယ်
ု� ်ကိုု� မေး�းခွွန်းး�ထုတ်
ု ကြ�
် ည့််�ပါါ။ သင့််�အကြော��ာ�င်းး� အခြား��းသူူများ��းအားး� သက််သေ�ခံံရန််
ဘုုရား�းသခင််က မည််သည့််နည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ
�
�င့််� မိိန့််တော်�်�မူူ
�
နေ�ပါါသနည်းး�။
မကြာ�ာခဏဆိုုသ
� လိုု� ကလေး�း�များ��းသည်် မိိဘများ��း၊ ညီီအစ််ကိုု� မော�ာင််နှှမများ��း၊ သူူငယ််ချျင်းး�များ��းနှှင့််� ဆုုတော�ာင်းး�ပဋိိညာာဉ်် စတင်် ဖွဲ့့��တတ််ကြ�ပါါသည််။
မည််သည့််အချိိ�န််တွွင််မဆိုု
�
� ထိုု�ကဲ့့�သို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််နိုုင်� ်ပါါသည််။ အဓိိကရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� ရင််သွေး�း�များ��းတွွင်် ဆုုတော�ာင်းး�ခြ�င်းး�အသက််တာာ စတင််လာာဖို့့��သာာ
ဖြ�စ််ပါါသည််။ မကြာ�ာခဏဆိုုသ
� လိုု� အိိမ််တွွင်် ဆုုတော�ာင်းး�ကြ�ရန်် ကလေး�း�သူူငယ််များ��းက အစပြု�ုလုုပ််ဆော�ာင််တတ််ကြော��ာင်းး� တွေ့�့� မြ�င််ရပါါသည််။
ဤစာာအုုပ််တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုထားး�သော�ာ တင််ပြ�ပုံံ�ကိုု� နှှစ််သက််လိိမ့််မည််ဟုု
�
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� မျှော်�်��လင့််�ပါါသည််။ ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�၊ ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�တော်�်�၊
ကရုုဏာာတော်�်�၊ နော�ာင််တရခြ�င်းး�၊ ချီးး��မွွမ်းး�ကိုးး��ကွွယ််ခြ�င်းး�၊ ဆက််ကပ််အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�၊ ခိုု�လှုံံ�ကိုးး��စား�းခြ�င်းး�၊ ပုံံ�သက််သေ�ပြ�ခြ�င်းး�၊ တပည့််တော်�်�ဖြ�စ််
�
ခြ�င်းး�နှှင့််�
ပိုုင်� သ
် အုုပ််စိုးး��တော်�်�မူူခြ�င်းး� ဟူူသည့််� တပည့််တော်�်�ဖြ�စ််
�
ခြ�င်းး�၏ အဓိိက အုုတ်မြ�
် စ််များ��းကိုု� အခန်းး�ကြီး�း� ဆယ််ခန်းး�အဖြ�စ်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
သင််ခန်းး�စာာတခုုစီီတိုု�င်းး�တွွင်် ကျျမ်းး�စာာ ဥပမာာ၊ အလွွတ််ကျျက််ရန်် ကျျမ်းး�ချျက််၊ လေ့�့ကျျင့််ခန်းး�၊
�
ဆုုတော�ာင်းး�ရန််၊ ဆော့�့�ကစား�းခြ�င်းး�၊ သီီချျင်းး�ကဗျာ�ာနှှင့််�
အခြား��းအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းစွာာ� ပါါဝင််ပါါသည််။ ထိုု�အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� အော�ာက််ပါါခေါ�ါင်းး�စဉ််များ��းဖြ�င့််� သင််ခန်းး�စာာတိုု�င်းး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

မင်းး�
ပြော��ာနိုု�င််သလားး�။

မင်းး�
ရှာာ�တွေ့�့�သလားး�။

မင်းး�
ခံံစား�းမိိပါါသလားး�။

ပြော��ာကြ�ည့််�ပါါ။

ပြော��ာပါါ။

မင်းး�
ကြား�း�ပါါသလားး�။

မင်းး�
ဆော့�့�ကစား�းရအော�ာင််
လုုပ််နိုု�င််ပါါသလားး�။

လေ့�့ကျျင့််�ခန်းး�

သီချင်းကဗျာ

သင််ခန်းး�စာာအစီီအစဉ််များ��းကိုု� လိုုအ
� ပ််သလိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုုင်� ်ပါါသည််။ ဥပုုသ််စာာဖြေ�ေကျော�ာ�င်းး�မှာာ�လားး�၊ ကျျမ်းး�စာာသင််တန်းး�မှာာ�လားး�၊ အဖွဲ့့��လိုု�က်် လေ့�့လာာခြ�င်းး�
အစီီအစဉ််တွွင််လားး� စသည််တို့့��အပေါ်�်� မူူတည််၍ အကော��ာင်းး�ဆုံးး�� နည်းး�လမ်းး�ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််နိုုင်� ်ပါါသည််။ အဆင့််နှှစ််ဆင့််
�
�ဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််ကြ�ည့််�ရန််
အကြံ�ံပြု�ုတိုု�က််တွွန်းး�လိုု�ပါါသည််။ ပထမဦးးစွာာ� ရက််သတ္တတပတ်် (၁၀) ပတ််တွွင်် အဓိိကအကြော��ာ�င်းး�အရာာကြီး�း� (၁၀) ခုုကိုု� ကလေး�း�သူူငယ််များ��းအားး�
သင််ကြား�း�ပေး�းပါါ။ ထိုု�နော�ာက််မှှသာာ သူူငယ််ချျင်းး�အချျင်းး�ချျင်းး� သို့့��မဟုုတ်် မိိသားး�စုုဝင််တဦးးနှှင့််� ဆုုတော�ာင်းး�ပဋိိညာာဉ်် ဖွဲ့့��စေ�ပါါ။ သင််ခန်းး�စာာပြီး�း�ဆုံးး��ချိိ�န််တွွင််
ဆုုတော�ာင်းး�ခြ�င်းး�သည််သာာ အဓိိကပန်းး�တိုုင်� ဖြ် �စ််ကြော��ာင်းး� ပေါ်�်လွွင််ထင််ရှား��းနေ�ပါါစေ�။ တေး�းသီီချျင်းး�ဖြ�င့််� ချီးး��မွွမ်းး�ကိုးး��ကွွယ််ခြ�င်းး� ပြု�ုလုုပ်သ
် ကဲ့့�သို့့��
ဆုုတော�ာင်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဝတ််ပြု�ုကိုးး��ကွွယ််ခြ�င်းး�ကိုု�လည်းး� အပတ််စဉ်် ထည့််�သွွင်းး�ပေး�းပါါ။ ကလေး�း�သူူငယ််များ��းကိုု� အော�ာက််ပါါအချျက််များ��းအားး� ဝေ�မျှစေ��ေပါါ။
• သူူတို့့�ကို
� ု� ဘုုရား�းသခင််က မည််ကဲ့့�သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲပေး�းနေ�ကြော��ာင်းး�
• သူူတို့့�ဆု
� တောု �ာင်းး�ပေး�းနေ�သော�ာသူူကိုု� ဘုုရား�းသခင််က မည််ကဲ့့�သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲပေး�းနေ�ကြော��ာင်းး�
• သူူတို့့�အားး�
�
ဘုုရား�းသခင််က မည််ကဲ့့�သို့့�� စကားး�ပြော��ာကြော��ာင်းး�
• ဆုုတော�ာင်းး�ချျက််များ��းကိုု� မည််ကဲ့့�သို့့�� အဖြေ�ေ�ပေး�းကြော��ာင်းး�
• ဆုုတော�ာင်းး�ရန်် အချျက််များ��း။
ဆုုတော�ာင်းး�ခြ�င်းး�၏ အရှိိ�န််တန််ခိုးး��အားး�ဖြ�င့််� အငယ််ဆုံးး��သော�ာ သူူများ��းကိုု� သခင််ယေ�ရှုုထံံတော်�်� ပို့့��ဆော�ာင််ရာာ၌ ပါါဝင််ကူူညီီသည့််အတွွ
�
က်် သင့််�အားး�
အထူးး�ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိိ�ပါါသည််။
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ဦးးဆော�ာင််သူူအတွွက်် သင််ခန်းး�စာာနမူူနာာ - ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် (၁) မင်းး� ပြော��ာနိုု�င််သလားး�

ဆုုတော�ာင်းး�ချျက််ကိုု� အလွွတ််ကျျက််ခြ�င်းး�
ကော�ာင်းး�ကင််ဘုံံ၌
� ရှိတော်����်�မူူသော�ာအဘ ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု�
ချျစ််တော်�်�မူူပြီး�း� ကိုု�ယ်တော်
် �်�၏ သားး�သမီးး�
ဖြ�စ််ခွွင့််�ရသည့််�အတွွက်် ကျေး�း�ဇူးး�တင််ပါါ၏။

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် (၁)
ဆုုတော�ာင်းး�ချျက်် အပြ�ည့််�အစုံံ�ကိုု� အတူူတကွွ ဖတ််ပါါ။
ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�ဟူူသော�ာ အဓိိကအချျက််ကိုု� ဆင််ခြ�င််ပါါ။
ဆုုတော�ာင်းး�ချျက်် အပြ�ည့််�အစုံံ�ကိုု� အတူူတကွွ သီီဆိုု�ချီးး��မွွမ်းး�ပါါ။

(တေး�းဂီီတသံံများ��း ဖွွင့်�ပေး�
် းနိုု�င်ပါ
် ါသည််။)

အခြေ�ေပြု�ုကျျမ်းး�ချျက််ကိုု� အလွွတ််ကျျက််မှှတ််ခြ�င်းး� (၁ ယော�ာ ၃:၁)
ပဟေ�ဠိိဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�

စကားး�လုံးး�� တလုံးး��ချျင်းး�စီီကိုု�
ပဟေ�ေဠိိအပိုု�င်းး�အစများ��းပေါ်�်တွွင်် တခုုစီီ
ရေး�းသားး�ထားး�ပါါ။ ကျျမ်းး�ချျက််ကိုု� ရရှိိ�ရန််
ထိုု�အပိုု�င်းး�အစများ��းကိုု� အစီီအစဉ််တကျျ ထားး�ရှိိ�ရပါါမည််။

သင််ပုုန်းး�ဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�

ကျျမ်းး�ချျက််အပြ�ည့််�အစုံံ�ကိုု� သင််ပုုန်းး�ပေါ်�်တွွင််
ရေး�းသားး�ထားး�ပါါ။ ကလေး�း�များ��းက အတူူတကွွ
ကြ�ည့််�၍ ရွွတ််ဆိုု�စေ�ပါါ။ ထို့့��နော�ာက်် ဦးးဆော�ာင််သူူက
စကားး�လုံးး��အချို့့���ကိုု� ဖျျက််ပစ််ပါါ။ ကလေး�း�များ��းက
ထပ််မံံ ရွွတ််ဆိုု�စေ�ပါါ။ ထိုု�နည်းး�ဖြ�င့််� ကလေး�း�များ��း
အလွွတ််ရသွားး��သည််အထိိ စကားး�လုံးး��များ��းအားး�လုံးး��ကိုု�
တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ချျင်းး� ဖျျက််သွားး��ပါါ။
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တန်းး�စီီမယ််

ကလေး�း�များ��းအားး� စီီတန်းး�၍ ရပ််နေ�စေ�ပါါ။ ကလေး�း�တဦးးချျင်းး�စီီက
ကျျမ်းး�ချျက််ရှိိ� စကားး�လုံးး��တလုံးး��ချျင်းး�စီီကိုု� ရွွတ်ဆို
် ု�ရပါါမည််။
(လက််တွေ့�့�လုုပ်ဆော�ာ
်
င််လျှှင်် ထင််သည််ထက်် ပိုု�၍
ခက််ခဲဲပါါသည််။)

ကျျမ်းး�ချျက််ကိုု� အလွွတ်ရသူ
်
ူများ��းအားး� ဆုုချီးး��မြှ�ှင့်�ရန်
် ် အနည်းး�ငယ််
ပြ�င််ဆင််ထားး�ပါါ။
အထက််ပါါ လုုပ်ဆော�ာ
်
င််မှုုများ��းတွွင်် ကလေး�း�အားး�လုံးး��ကိုု�
အလှှည့်�ကျ
် ျ ပါါဝင််စေ�ပါါ။

အဓိိကအချျက််ကြီး�း� ဆယ််ခုုကိုု� သင််ကြား�း�ရန်် အသုံးး��ပြု�ုမည့််� နမူူနာာပုံံ�စံံ

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် (၂) သင်် ရှာာ�တွေ့�့�ပါါသလားး�

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် (၂)

အချိိ�န််ယူူ၍ ကျျမ်းး�စာာလေ့�့လာာပြီး�း� နှုုတ်က
် ပတ််တော်�်�ကိုု� ပိုု�၍ နက််ရှိုုင်းး�စွာာ� စူးး�စမ်းး�ကြ�ပါါမည််။ သက််ဆိုု�င်ရာာ
်
အဓိိကအချျက််နှှင့်�် ပတ််သက််သော�ာ ကျျမ်းး�ချျက််များ��းကိုု� ပြ�င််ဆင််ထားး�ပါါ။ မည််သူူက ကျျမ်းး�ချျက််ကိုု� အရင််ဆုံးး��
ရှာာ�တွေ့�့�သည််ကိုု� ပြို�ု�င််ပွဲဲ�လေး�း ပြု�ုလုုပ်ပေး�
် းပါါ။ အမြ�န််ဆုံးး�� ရှာာ�တွေ့�့�သူူက ဖတ််ပြ�ပါါစေ�။
ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�နှှင့််� ပတ််သက််၍ ကျျမ်းး�စာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််များ��းကိုု� စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာပါါ။

ယော�ာ ၃:၁၆
၁ ယော�ာ ၄:၁၀
ရော�ာ ၈:၃၈-၃၉
(အခြား��း ကျျမ်းး�ချျက််များ��းကိုု�လည်းး� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င်ပါ
် ါသည််။)

ကျျမ်းး�ချျက််များ�း�က ကိုု�ယ့််�ကိုု� ဘာာပြော��ာသနည်းး�။
ကိုု�ယ့််�အသက််တာာ၌ မည််ကဲ့့�သို့�့ အသုံးး��ချျနိုု�င််မည််နည်းး�။
ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�နှှင့််� ပတ််သက််၍ ဘာာတွေ�ေ သင််ယူခဲ့
ူ ့�ရပါါသနည်းး�။

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် (၃) မင်းး� ခံံစား�းမိိပါါသလားး�။

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် (၃)

ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�အစီီအစဉ််။ မည််သည့််� ပြ�စ််တင််ဆုံးး�� မခြ�င်းး�မျိုး�း��မှှ မရှိိ�ဘဲဲ ကလေး�း�များ��းသည်် ယုံံ�ကြ�ည်ခြ် �င်းး�နှှင့်�်
ပတ််သက််သော�ာ သူူတို့့��၏ သံံသယများ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�၊ မေး�းခွွန်းး�ထုုတ်ခြ် �င်းး�၊ စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််မှုုများ��းအားး� မျှဝေ��ေခြ�င်းး�များ��း
ပြု�ုလုုပ်နို
် ု�င််ရပါါမည််။ တဦးးစီီတွွင်် ယုံံ�ကြ�ည်ခြ် �င်းး�အမြ�င်် အမျိုး�း��မျိုး�း�� ရှိနေ���ေနိုု�င်ပါ
် ါသည််။ အသက််တာာ၌ ကိုု�ယ်တို
် ု�င််
ခံံစား�းရသော��ာ ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�အကြော��ာ�င်းး� ဝေ�မျှှပြီး�း� ဦးးဆော�ာင််သူူများ��းက ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�ကိုု� အစပြု�ုနိုု�င်ပါ
် ါသည််။
ကလေး�း�များ��းကိုု� နွေး�း�ထွေး�း�လှိုုက််လှဲဲ�စွာာ� ကြို�ု�ဆိုု�ပါါ။ ကလေး�း�များ��းကလည်းး� ထိုု�နည်းး�တူူ တုံ့့��ပြ�န်ပါ
် ါလိိမ့််�မည််။
မေး�းခွွန်းး�နမူူနာာများ��းမှာာ� ၁)	ကျွွန်ုု�ပ််တို့�့ကိုု� ဘုုရား�းသခင်် ချျစ််ကြော��ာင်းး� မည််ကဲ့့�သို့�့ သိိရှိိ�နိုု�င််မည််နည်းး�။
၂) သင််၏ ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�ကိုု� မည််ကဲ့့�သို့�့ ပြ�သနိုု�င််မည််နည်းး�။
၃)	မည််သည့််�အရာာကြော��ာင့််� သင့််�ကိုု� ချျစ််ကြော��ာင်းး� ခံံစား�းရသနည်းး�။
၄)	မည််သည့််�အရာာကြော��ာင့််� ကျွွန်ုု�ပ််တို့�့သည်် ဘုုရား�းသခင််၏ သားး�သမီးး�များ�း� ဖြ�စ််လာာပါါသနည်းး�။
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ဦးးဆော�ာင််သူူအတွွက်် သင််ခန်းး�စာာနမူူနာာ - ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် (၄) ဆုုတော�ာင်းး�ရန််

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် (၄)

ဤအချိိ�န််သည်် ရင််သွေး�း�များ��း အတူူတကွွ ဆုုတော�ာင်းး�ရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ အချို့့���ကလေး�း�များ��းသည်် ယခင််က
တကြိ�ိမ််မျှှ ဆုုမတော��ာင်းး�ဖူးး�သဖြ�င့််� ရှှက်ရွံ့့
် �� နေ�နိုု�င််ပါါသည််။ ဆုုတော�ာင်းး�ချျက်် စကားး�လုံးး�� တလုံးး�� သို့့��မဟုုတ််
ဝါါကျျတိုု� တခွွန်းး�ကိုု�သာာ ပြော��ာရန်် လိုု�အပ််သဖြ�င့််� ဆုုတော�ာင်းး�ခြ�င်းး�သည်် လွွယ်ကူ
် ူပြီး�း� ပျော်�်��ရွှှင်ဖွ
် ွယ််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�
ကလေး�း�များ��း သိိလာာပါါလိိမ့််�မည််။ ဘုုရား�းသခင််၏ နာာမတော်��်�နှှင့််� ဂုုဏ်တော်
် �်�များ��းကိုု� ကလေး�း�များ��းအားး�
သင််ကြား�း�ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� စတင််ပါါ။ ဘုုရား�းသခင််အားး� ချီးး��မွွမ်းး�ကိုးး��ကွွယ်ဝတ်
်
်ပြု�ုရန်် နည်းး�လမ်းး�တခုုလည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။
ကလေး�း�များ��းသည်် ဤနည်းး�လမ်းး�ကိုု� နှှစ်သ
် က််ကြ�ပြီး�း� မြ�န််မြ�န်ဆ
် န််ဆန်် ပါါဝင််လာာပါါလိိမ့််�မည််။ ဆုုတော�ာင်းး�ရင်းး�
ပိုု�မိုု� တတ််ကြွ�လာာသည််ကိုု� ခံံစား�းမိိပါါလိိမ့််�မည််။ ဤသို့့��ဖြ�င့််� တနေ့�့�ထက််တနေ့�့� ပိုု�မိုု� အသားး�ကျျလာာကာာ
တပတ််နှှစ််ပတ််အတွွင်းး� ဆုုတော�ာင်းး�ချျက််များ��းအားး� အချျင်းး�ချျင်းး� ဝေ�မျှှတတ််လာာသည််ကိုု� တွေ့�့�မြ�င််ရပါါလိိမ့််�မည််။

ဖြော��ာင့််�မတ််သော�ာ ဘုုရား�းသခင်် (ယေ�ဟော�ာဝါါ ဇေ�ဒကနုု)
ငါါတို့့�နှှင့်�်အတူူရှိိ�သော�ာ ဘုုရား�းသခင်� (ဧမာာနွေ�ေလ)
အဘ (အဗ္ဗဗ)
အစဉ််အမြဲ�ဲတည််တော်�်�မူူသော�ာ ဘုုရား�းသခင််
အမြ�င့််�ဆုံးး��သော�ာ ဘုုရား�းသခင််
တရား�းစီီရင််သော�ာသူူ
ထာာဝရဘုုရား�းသည်် ငါါ၏ သိုးး��ထိိန်းး�ဖြ�စ််တော်�်�မူူ၏။
ထာာဝရဘုုရား�းသည်် ငါါ၏ ကျော�ာ�က််ဖြ�စ််တော်�်�မူူ၏။
ထာာဝရဘုုရား�းသည်် ငါါ၏ ငြိ�ိမ််သက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််တော်�်�မူူ၏။
တန််ခိုးး��ကြီး�း�သော�ာ ဖန််ဆင်းး�ရှှင်် ဘုုရား�းသခင််
သခင််ဘုုရား�း
ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� သိိမြ�င််တော်�်�မူူသော�ာ ဘုုရား�းသခင််
အလုံးး��စုံံ� တတ််စွမ်းး
ွ �နိုု�င််သော�ာ ဘုုရား�းသခင််
ဘုုရား�းသခင်် ပေး�းတော်�်�မူူမည််။
ဘုုရား�းသခင်် အနာာငြိ�ိမ်းး�စေ�တော်�်�မူူမည််။
နော�ာက််ထပ်် ဆုုတော�ာင်းး�ခြ�င်းး� လုုပ်ဆော�ာ
်
င််ရန်် အစီီအစဉ််တခုုမှာာ� အရော�ာ�င််များ��းဖြ�င့််� ဆုုတော�ာင်းး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။
ချီးး��မွွမ်းး�ကိုးး��ကွွယ်ခြ် �င်းး� တေး�းဂီီတသံံများ��း ဖွွင့်�၍
် ကလေး�း�များ��းအားး� မြ�က််ခင်းး�ပေါ်�်တွွင်် လဲဲလျော�ာ�င်းး�ကာာ ကော�ာင်းး�ကင််၊
သစ််ပင််များ��းနှှင့်�် တိိမ််များ��း စသဖြ�င့််� ဘုုရား�းသခင််၏ ဖန််ဆင်းး�ခြ�င်းး�အကြော��ာ�င်းး� ခံံစား�းကြ�ည့််�စေ�ပါါ။ ဘုုရား�းသခင််က
သူူတို့့��အားး� ပြော��ာသည််ဟုု ခံံစား�းရသော��ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� စက္ကူူ�အဖြူ�ူရော�ာင်် အရွွက်ကြီး် �း� တခုုပေါ်�်၌
ရေး�းဆွဲဲ�ကြ�စေ�ပါါ။ ကလေး�း�များ��းသည်် ဤကဲ့့�သို့့�� အရော�ာ�င််များ��းဖြ�င့််� ဆုုတော�ာင်းး�ရသည််ကိုု� အလွွန်် သဘော�ာ�ကျျပြီး�း�
သူူတို့့�� ဖော်�်�ပြ�သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကြော��ာင့််� သင်် အံ့့�ဩရပါါလိိမ့််�မည််။ ဤလုုပ်ဆော�ာ
်
င််မှုုအတွွက်် မိိနစ်် (၃၀)
ခန့််� အချိိ�န််ယူူရပါါမည််။
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အဓိိကအချျက််ကြီး�း� ဆယ််ခုုကိုု� သင််ကြား�း�ရန်် အသုံးး��ပြု�ုမည့််� နမူူနာာပုံံ�စံံ

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် (၅) မင်းး� ပြော��ာကြ�ည့််�ပါါ။

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် (၅)

ဘုုရား�းသခင််၏ ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�အကြော��ာ�င်းး�၊ ထိုု�ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�တော်�်�အားး� ဆုံးး��ရှုံးး��ရမည််ကိုု� စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််မှုုများ��း
ကြော��ာက််လန့််�မှုုများ��းအကြော��ာ�င်းး� ထိုု�ချျစ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပတ််သက််၍ ခံံစား�းရသော��ာ ဝမ်းး�မြော��ာက််ပျော်�်��ရွှှင်မှု
် ုများ��းအကြော��ာ�င်းး�
ကလေး�း�များ��းအားး� သူူတို့့��၏ အတွေး�း��များ��းကိုု� ပွွင့်�ပွ
် ွင့်�လင်းး�လင်းး�
်
ဝေ�မျှစေ��ေပါါ။
ဆက််လက်် ဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် အော�ာက််ပါါအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င်ပါ
် ါသည််။
ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�ဆိုု�သည််မှာာ� ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�နှှင့််�

န််တွွင််လည်းး� အဆုံးး��သတ််မသွားး��ပါါ။ မိိဘများ��း

ထိုု�က်တန်
်
်ရန်် တခုုခုု လုုပ်ဆော�ာ
်
င််ဖို့့�� မလိုု�ဘဲဲ

အလုုပ််ပြု�ုတ််သွားး��လျှှင််လည်းး� အဆုံးး��သတ််မသွားး��ပါါ။

အချျစ််ခံံနေ�ရခြ�င်းး�ကိုု� ဆိုု�လိုု�ပါါသည််။

…… လျှှင််လည်းး� အဆုံးး��သတ်် မသွားး��ပါါ။

ထာာဝရ မေ�တ္တာာ�ဆိုု�သည််မှာာ� အဘယ််နည်းး�။

(ကွွက်လပ်
်
်တွွင်် ဖြ�ည့််�သွွင်းး�ခိုု�င်းး�ပါါ။)

မည််သည့််�အချိိ�န််တွွင််မှှ အဆုံးး��သတ််ခြ�င်းး�

မည််သို့့��ပင်် ကြုံ�ံ�စေ� ဖြ�စ််စေ�ကာာမူူ သခင််ယေ�ရှုု၏

မရှိသော����ာ မေ�တ္တာာ�ကိုု� ဆိုု�လိုု�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။

မေ�တ္တာာ�တော်�်�က ဘယ််တော့�့�မှှ အဆုံးး��သတ််ခြ�င်းး�

ကိုု�ယ်် တခုုခုု မှား��းယွွင်းး�မိိလျှှင််တော�ာင််

မရှိိ�ဘဲဲ ဘယ််တော့�့�မှှလည်းး� လစ််ဟာာသွားး��ခြ�င်းး�

အဆုံးး��သတ််မသွားး��ပါါ။ ကြော��ာက််ရွံ့့�� စိုးး��ရိိမ််နေ�ချိိ�

မရှိိ�ပါါ။

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် (၆) မင်းး� ကြား�း�နိုု�င််ပါါသလားး�။

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် (၆)

ပုံံ�ပြ�င််များ��းကိုု� ကလေး�း�များ��း အလွွန်် နှှစ််သက််ကြ�ပါါသည််။ ရင််သွေး�း�များ��းအားး� ပုံံ�ပြ�င်် ဖတ််ပြ�ပြီး�း� မေး�းခွွန်းး�များ��း မေး�းပါါ။
(၁၅ မိိနစ််)
အချို့့���ကိုု� ရွေး�း�ထုုတ်၍
် ထိုု�ဇာာတ််လမ်းး�အတိုု�င်းး� ဇာာတ််ကော�ာင််များ��းအဖြ�စ်် လက််တွေ့�့� သရုုပ်ဆော�ာ
်
င််စေ�ပါါ။ ပုံံ�မှှန််
အဝတ််အစား�းများ��းဖြ�င့််�ပင်် အလွွန်် အလုုပ်ဖြ် �စ််ပါါသည််။ ဥပမာာ တုုတ်တချော�ာ�
်
�င်းး�ဖြ�င့််� သိုးး��ထိိန်းး�၏ တော�ာင််ဝှေး�း�၊
ခေါ�ါင်းး�မြီး�း�ခြုံ�ံခြ� �င်းး�ဖြ�င့််� ကျျမ်းး�စာာခေ�တ်် လူူများ��း၏ ဝတ််ပုံံ�စား�းပုံံ�အတိုု�င်းး� ပြု�ုလုုပ်နို
် ု�င််ပါါပြီ�ီ။
ပုံံ�ပြ�င််ပြ�န်ပြော��ာ
်
ခြ�င်းး� ကစား�းနည်းး�ကိုု� လုုပ်ဆော�ာ
်
င််ပါါ။ ဇာာတ််လမ်းး�တပုုဒ်ကို
် ု� ရိုးး��ရှှင်းး�စွာာ� ပြော��ာပြ�ပြီး�း� ကလေး�း�များ��းအားး�
ပြ�န််ပြော��ာကြ�ည့််�စေ�ပါါ။ ကလေး�း� ရှှစ်ဦး
် းလျှှင်် အဖွဲ့့��တဖွဲ့့�� ခွဲဲ�၍ ပထမဆုံးး�� ကလေး�း�ကိုု� ဘော�ာလုံးး�� ပစ််ပေး�းလိုု�က်ပါ
် ါ။
ပထမကလေး�း�သည်် ဇာာတ််လမ်းး�၏ ပထမဆုံးး��တစ််ကြော��ာင်းး�ကိုု� ပြော��ာ၍ ဘော�ာလုံးး��ကိုု� နော�ာက််တဦးးသို့့��
လှှမ်းး�လိုု�က်ပါ
် ါ။ ဘော�ာလုံးး�� ရရှိသော����ာ ကလေး�း�သည်် နော�ာက််တစ််ကြော��ာင်းး� ထပ််ပြော��ာ၍ နော�ာက််တဦးးသို့့��
ဆက််ကမ်းး�ပေး�းပါါ။ ဤသို့့�� တစ််ကြော��ာင်းး� ပြော��ာပြ�လိုု�က်် လက််ကမ်းး�ပေး�းလိုု�က်ဖြ် �င့််� ပြီး�း�ဆုံးး�� သည််အထိိ
လုုပ််ဆော�ာင််ပါါ။
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ဦးးဆော�ာင််သူူအတွွက်် သင််ခန်းး�စာာနမူူနာာ - ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် (၇) မင်းး� လုုပ််နိုု�င််သလားး�။

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် (၇)

APPLICATION

ဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် အချိိ�န််။ အော�ာက််ပါါမေး�းခွွန်းး�များ��းအတိုု�င်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ပါါ၊ သို့့��မဟုုတ်် မိိမိိဘာာသာာ ခေါ�ါင်းး�စဉ််များ��း ဖန််တီးး�ပါါ။
ယနေ့�့�သင််ယူူခဲ့့�သည််ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််၏ အသက််တာာ၌ မည််ကဲ့့�သို့့�� လက််တွေ့�့� အသုံးး��ချျနိုု�င်မ
် ည််နည်းး�။
ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�ကိုု� မည််ကဲ့့�သို့့�� မျျက််မြ�င််ကိုု�ယ်တွေ့
် �့� ခံံစား�းဖူးး�ပါါသနည်းး�။
အခြား��းသူူများ��းအားး� ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�အကြော��ာ�င်းး� ပြ�သရန်် မည််သည့််�ကိိစ္စစတခုုကိုု� ကျွွန်ုု�ပ်် လုုပ်ဆော�ာ
်
င််နိုု�င််ပါါသနည်းး�။

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် (၈) ဆော့�့�ကစား�းရအော�ာင််

(DJ’S GAMES from GameLife)

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် (၈)

“သိုးး��ထိိန်းး�နှှင့််� သိုးး��
(၁)	အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာအချျက််။ ဤကစား�းနည်းး�အတွွက်် အနား�းလေး�းဖက်် ကာာရံံထားး�ပြီး�း� သိုးး��များ��း၊ ဝံံပုုလွေ�ေများ��းနှှင့်�်
သိုးး��ထိိန်းး�များ��းဟူူ၍ ပါါဝင််ကစား�းရပါါမည််။
(၂)	စတုုရန်းး�ကြီး�း�ကြီး�း� တခုုရေး�းဆွဲဲ�၍ ကစား�းရမည့််� နယ််နိိမိိတ််များ��းကိုု� ကလေး�း�များ��းအားး� ပြ�သပါါ။ စတုုရန်းး�ကြီး�း�၏
ဗဟိုု�တွွင်် စတုုရန်းး�ငယ််တခုု ရှိိ�ပြီး�း� ထိုု�နေ�ရာာတွွင်် ပျော�ာ�က််သော�ာသိုးး�� ရှိနေ���ေရပါါမည််။ ပျော�ာ�က််သော�ာသိုးး��ကိုု�
ဝံံပုုလွေ�ေ ခြော��ာက််ကော�ာင််က စော�ာင့််�ကြ�ပ်ရပါ
် ါမည််။ ကလေး�း�များ��းကိုု� အဖွဲ့့��လေး�းဖွဲ့့��ခွဲဲ�၍ တဖက််စီီတွွင်် တသင်းး�စီီ
နေ�ရာာယူူထားး�ရပါါမည််။ (ဆယ််ယော�ာက်ထက်
်
် နည်းး�လျှှင်် နှှစ််ဖွဲ့့��သာာ ခွဲဲ�ပါါ။)
(၃) အဖွဲ့့��လေး�းဖွဲ့့��ခွဲဲ� နေ�ရာာယူူပြီး�း�သည့််�အခါါ အနား�းတဖက််စီီရှိိ� တဦးးစီီကိုု� နံံပတ််စဉ်် သတ််မှှတ််ပေး�းရပါါမည််။ တဖွဲ့့��စီီတွွင််
နံံပတ််တစ််၊ နှှစ််၊ သုံးး�� စသဖြ�င့််� ရှိိ�ထားး�ရပါါမည််။
(၄) ဦးးဆော�ာင််သူူက နံံပါါတ််တစ််ဟုု အချျက််ပေး�းလိုု�က်လျှှ
် င်် အဖွဲ့့��လိုု�က်် နံံပါါတ််တစ််များ��းက စတုုရန်းး�ဗဟိုု�ရှိိ�
ပျော�ာ�က််သော�ာသိုးး��ကိုု� သွားး��ရော�ာက််ဆွဲဲ�ခေါ်�်ရပါါမည််။ အကယ််၍ ကြား�း�ရှိိ� ဝံံပုုလွေ�ေက မိိသွားး��လျှှင်် နော�ာက််တလှှည့််�အထိိ
ကစား�းခွွင့်�် မရှိတော့����့�ပါါ။
(၅)	အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာအချျက််။ ကယ််ဆယ််သူူများ��းထက်် ဝံံပုုလွေ�ေများ��းက ပိုု�များ��းပါါစေ�။
(၆)	ဝံံပုုလွေ�ေများ��းက များ��းလွွန်းး�သဖြ�င့််� ပျော�ာ�က််သော�ာသိုးး��ကိုု� မကယ််တင််နိုု�င််ဘဲဲ ရှိိ�ရပါါမည််။
(၇)	အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာအချျက််။ အထက််ပါါအတိုု�င်းး� ထပ််မံံ ကစား�းပါါ။ ဤတကြိ�ိမ််တွွင်် သိုးး��ထိိန်းး�တဦးး ပါါဝင််လာာပါါမည််။
သိုးး��ထိိန်းး�က ဝံံပုုလွေတွေ���ေ� ထွွက်သွားး
် ��၊ သိုးး��တွေ�ေ အိိမ််မှာာ�နေ�ဟုု အမိိန့််�ပေး�းလျှှင်် ဝံံပုုလွေ�ေများ��းက ထိုု�င်ချ
် ျလိုု�က်ပြီး�
် း�
သိုးး��များ��းက ပြ�န််၍ နေ�ရာာယူူကြ�ရပါါမည််။
• လက််တွေ့�့�အသက််တာာအတွွက်် သင််ခန်းး�စာာ။ သိုးး��များ�း�အားး�လုံးး�� အိိမ််တွင်
ွ ် ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�စွာာ� ရှိိ�နေ�ရန်် ကော�ာင်းး�သော�ာ
သိုးး��ထိိန်းး�က အမြဲ�ဲတမ်းး� ဂရုုစိုု�က််စော�ာင့်�ရှော�ာ�က်
်
်ပါါသည််။
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အဓိိကအချျက််ကြီး�း� ဆယ််ခုုကိုု� သင််ကြား�း�ရန်် အသုံးး��ပြု�ုမည့််� နမူူနာာပုံံ�စံံ

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် (၉) လေ့�့ကျျင့််�ခန်းး�T

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် (၉)

လေ့�့ကျျင့််�ခန်းး�များ��းကိုု� မိိတ္တူူ�ပွား��းထားး�ပါါ။ ကလေး�း�တဦးးလျှှင်် တရွွက်စီီ
် ဝေ�ငှပေး��း�ပါါ။ စာာရေး�းကိိရိိယာာများ��း၊ ရော�ာင််စုံံ�ခဲဲတံံများ��း
အသင့််�ပြ�င််ထားး�ပါါ။ ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� လုုပ်ဆော�ာ
်
င််နိုု�င််သလိုု� မိိမိိဘာာသာာလည်းး� ဖန််တီးး�နိုု�င််ပါါသည််။ သက််ဆိုု�င်ရာာ
်
အဓိိကအချျက််အလိုု�က်် မေး�းခွွန်းး�များ��းက ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��ပါါမည််။

(၁)	ဆုုတော�ာင်းး�ချျက်် ပထမစာာကြော��ာင်းး�ကိုု� မှှတ်မိိပါ
် ါသလားး�။ အော�ာက််တွွင်် ချရေး��း�ပါါ။
(၂)	အော�ာက််ပါါကွွက်လပ်
်
်များ��းကိုု� ဖြ�ည့််�ပါါ။
(၁ ယော�ာ ၃:၁) ဘုုရား�းသခင််၏ သားး�တော်�်�ဟုု ခေါ်�်ဝေါ်�်ခြ�င်းး�အခွွင့်�ကို
် ု� ရမည့််�အကြော��ာ�င်းး� ဘုုရား�းသခင််သည််
ငါါတို့့��ကိုု� အဘယ််မျှလော���ာက်် ချျစ််တော်�်�မူူသည််ကိုု� ကြ�ည့််�ရှုုဆင််ခြ�င််ကြ�လော့�့�။
(၃) ဘုုရား�းသခင််၏ သားး�သမီးး�ဖြ�စ််ခွွင့်�ရ
် ခြ�င်းး�သည်် အဘယ််အတွွက်ကြော
် ��ာင့််� ဖြ�စ််သည််ကိုု� မိိမိိ နား�းလည််သလိုု�
ပြ�န််ပြော��ာပြ�ပါါ။
(၄) သခင််ယေ�ရှုုက သင့််�ကိုု� အမည််နှှင့်�တကွ
်
ွ၊ သင့််�အကြော��ာ�င်းး�အားး�လုံးး�� သိိပါါသည််။ ထိုု�အချျက််ကြော��ာင့််� မည််ကဲ့့�သို့့��
ခံံစား�းရသည််ကိုု� စာာဖြ�င့််� ရေး�းပြ� သို့့��မဟုုတ်် ရုုပ်ပုံံ
် � ရေး�းဆွဲဲ�၍ ဖော်�်�ပြ�နိုု�င်ပါ
် ါမည််လားး�။
(၅)	တုံ့့��ပြ�န််ရန််အချိိ�န််
ကျေး�း�ဇူးး�သိိတတ််ခြ�င်းး�သည်် အလွွန်် ကော�ာင်းး�မွွန််ပါါသည််။ ထိုု�အတွွက်် သခင််ယေ�ရှုုလည်းး� နှှစ်သ
် က််ပါါသည််။
သခင််ယေ�ရှုုကိုု� ကျေး�း�ဇူးး�တင််ကြော��ာင်းး� ရေး�းသားး�ဖော်�်�ပြ�နိုု�င်ပါ
် ါမည််လားး�။ (ကျေး�း�ဇူးး�တင််ကြော��ာင်းး� ကဒ််ပြား�း�တခုု
ပြု�ုလုုပ်ရန်
် ် ရော�ာင််စုံံ�ခဲဲတံံနှှင့််� လိုု�အပ််သော�ာစာာရေး�းကိိရိိယာာများ��းကိုု� ပြ�င််ဆင််ထားး�ပေး�းပါါ။ သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း
လက််မှုုအနုုပညာာတခုု ဖန််တီးး�နိုု�င်ပါ
် ါသည််။)

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် (၁၀) သီီချျင်းး�ကဗျာ�ာ

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် (၁၀)

ကလေး�း�များ��းက သီီချျင်းး�ကဗျာ�ာကိုု�လည်းး� အလွွန်် နှှစ််သက််ပါါသည််။ ဤနည်းး�ဖြ�င့််� သူူတို့့��၏ ခံံစား�းချျက််များ��းကိုု�
ဖော်�်�ပြ�နိုု�င်ကြ�ပါ
်
ါသည််။ ဂီီတတူူရိိယာာများ��းကိုု� ပြ�င််ဆင််ထားး�ပေး�းပါါ။ အိိမ််တွွင်် ပြု�ုလုုပ်ထားး�သော�ာ
်
တူူရိိယာာများ��းကိုု�လည်းး�
အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င်ပါ
် ါသည််။ တဦးးက ဦးးဆော�ာင််၍ အခြား��းသူူများ��းကလည်းး� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက်စေ�ပါ
်
ါ။ ဦးးဆော�ာင််သူူများ��းကိုု�
အလှှည့််�ကျျ ပြော��ာင်းး�လဲဲပေး�းပါါ။ ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�နှှင့််� ပတ််သက််ပြီး�း� ကလေး�း�များ��းက သူူတို့့��ကိုု�ယ်ပို
် ု�င်် သီီချျင်းး�ကဗျာ�ာများ��းကိုု�
ဖန််တီးး�နိုု�င််ပါါသည််။
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အဘဘုုရား�း၊ ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� ချျစ််တော်�်�မူူသည့််�အပြ�င််
ကိုု�ယ််တော်�်�၏ ရင််သွေး�း�တဦးး ဖြ�စ််ခွွင့််�
ရသည့််�အတွွက်် ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�ကိုု� ချီးး��မွွမ်းး�ပါါ၏။

ပျော�ာ�က််သော�ာသိုးး�� ဥပမာာ (လုု ၁၅: ၁-၇)

၁ ယော�ာ ၃:၁
ဘုုရား�းသခင််၏ သားး�တော်�်�ဟုု ခေါ်�်ဝေါ်�်ခြ�င်းး�အခွွင့််�ကိုု�
ရမည့််�အကြော��ာင်းး� ဘုုရား�းသခင််သည်် ငါါတို့့� ကိုု� အဘယ််မျှှလော�ာက််
ချျစ််တော်�်�မူူသည််ကိုု� ကြ�ည့််�ရှုုဆင််ခြ�င််ကြ�လော့�့�။ (၁ ယော�ာ ၃:၁)
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မင်းး� ပြော��ာနိုု�င််သလားး�။

အဘဘုုရား�း၊ ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� ချျစ််တော်�်�မူူသည့််အပြ�င််
�
ကိုုယ််တော်�်�
�
၏ ရင််သွေး�း�တဦးး
ဖြ�စ််ခွွင့််� ရသည့််အတွွက််
�
ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�ကိုု� ချီးး��မွွမ်းး�ပါါ၏။
–––––
၁ ယော�ာ ၃:၁

ဘုုရား�းသခင််၏ သားး�တော်�်�ဟုု ခေါ်�်ဝေါ်�်ခြ�င်းး�အခွွင့််ကိုု
� � ရမည့််�အကြော��ာ�င်းး� ဘုုရား�းသခင််သည်် ငါါတို့့��ကိုု�
အဘယ််မျှလော���ာက်် ချျစ််တော်�်�မူူသည််ကိုု� ကြ�ည့််ရှုု� ဆင််ခြ�င််ကြ�လော့�့�။

ခင််
ု� ဘုုရား�းသ
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ကို
�
မည််ကဲ့့�သို့့�
ချျစ််ကြော��ာင်းး�
်နည်းး�။
သိိရှိိ�နိုု�င််မည်

သင််၏
ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ
မည််ကဲ့
�ကိုု�
့�သို့့�� ပြ�သ
နိုု�င််မည်
်နည်းး�။

မင်းး� ရှာာ�တွေ့�့�ပါါသလားး�။
ယော�ာ ၃:၁၆

၁ ယော�ာ ၄:၁၀
ရော�ာ ၈:၃၈-၃၉
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မည််သ

ည့််�အ
ရာာကြော��ာင့်
ကျွွန်ုု�ပ်
်�
်တို့့��သ
ဘုုရား�
ည််
းသခင်
်၏ သားး�
သမီးး�များ�
ဖြ�စ််လာာပါ
�း
ါသနည်းး�
။

်�
ရာာကြော��ာင့်
အ
�
်
ည့်
��ာင်းး�
မည််သ
ု� ချျစ််ကြော
သင့််�ကို
ည်းး�။
ရသန
ခံံစား�း

ဆုုတော�ာင်းး�ရန်် အဖွဲ့့��ခွဲဲ� လုုပ််ဆော�ာ င််ခြ�င်းး�
အကယ််၍ အရေ�ေအတွွက််များ��းလျှှင်် အဖွဲ့့��ငယ််များ��း ခွဲဲ�၍ ကော�ာင်းး�ကင််ဘုံံ၌
� ရှိိ�တော်�်�မူူသော�ာ အဘ၊
ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� ချျစ််တော်�်�မူူပြီး�း� ကိုု�ယ််တော်�်�၏ သားး�သမီးး� ဖြ�စ််ခွင့်ွ ရသည့််
်�
အ
� တွွက်် ကျေး�း�ဇူးး�တင််ပါါ၏
ဟူူ၍ အစပြု�ုပါါ။ ထိုု�စာာကြော��ာင်းး�ကိုု� ကလေး�း�များ��းအားး� လိုု�က််ဆိုု�စေ�ပါါ။ ထို့့��နော�ာက််
သားး�သမီးး�ဖြ�စ််ခွွင့််�ရသည့််အ
� တွွက်် ကိုုယ်
� ် မည််မျှှ သဘော�ာ�ကျကြော��ာ��င်းး�၊ ဘုုရား�းသခင််၏
ထာာဝရ မေ�တ္တာာ�က ကိုု�ယ့်အ
်� တွွက်် မည််မျှှ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ရှိကြော�����ာင်းး�၊ ထိုု�ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�အတွွက််
ကျေး�း�ဇူးး�တင််ကြော��ာင်းး� တဦးးချျင်းး� တိုု�တိုု�တုတ်
ု ်တုုတ်် ဆုုတော�ာင်းး�စေ�ပါါ။ နမူူနာာသင််ခန်းး�စာာတွွင််
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ ဘုုရား�းသခင််၏ နာာမတော်��်�များ��း၊ ဂုုဏ််တော်�်�များ��းကိုု� ကြွေး��းကြော်��်�၍လည်းး�
ဆုုတော�ာင်းး�နိုုင်
� ်ပါါသည််။ အကယ််၍ အရေ�ေအတွွက််နည်းး�လျှှင်် တဦးးနှှင့််�တဦးး လက််တွဲဲ�ကာာ
စက််ဝိုု�င်းး�ပုံံ� နေ�ရာာယူူ၍ လုုပ််ဆော�ာင််နိုုင်
� ်ပါါသည််။ ကလေး�း�များ��းသည်် ဆုုတော�ာင်းး�ရာာတွွင််
ဦးးဆော�ာင််လိုု�ပြီး�း� သူူတို့့�အားး�လုံးး
�
��လည်းး� ထိုု�သို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််နိုုင်
� ကြ�ပါ
်
ါသည််။

ပြော��ာပါါ။
•	ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�ဆိုုသ
� ည််မှာာ� ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�နှှင့််� ထိုု�က််တန််အော�ာင်် တခုုခုု လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး� မရှိိ�ဘဲဲ
ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�ကိုု� ခံံစား�းရခြ�င်းး�ကိုု� ဆိုု�လို�ပါု ါသည််။
•	ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ကို�ု ဖန််ဆင်းး�ပြီး�း� ပြု�ုစုုစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�၊ သားး�တော်�်� သခင််ယေ�ရှုုကိုု� စေ�လွှှတ််၍
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အတွွက်် အသေ�ေခံံခြ�င်းး� တို့့��ကို�ု ထော�ာက််ရှုုလျှှင်် ဘုုရား�းသခင််က ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ကို�ု ချျစ််ကြော��ာင်းး�
သိိရှိိ�နိုုင််ပါါသည််
�
။
•	ထာာဝရမေ�ေတ္တာာ�ဆိုုသ
� ည််မှာာ� အဘယ််ကိုု� ဆိုု�လိုသ
�ု ည််ကိုု� သိိရှိိ�ပါါသလားး�။ အဆုံးး��သတ်် မရှိသော����ာ
ချျစ််ခြ�င်းး� မေ�တ္တာာ�ကိုု� ဆိုု�လိုခြ�ု �င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ နှှစ််သန်းး�ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ� ကြာ�ာသော်�်�လည်းး�
အဆုံးး��သတ််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။
•	သင်် တစုံံ�တရာာ မှား��းလျှှင််လည်းး� အဆုံးး��မသတ််ပါါ။
•	သင်် စိုးး��ရိိမ််ကြော��ာက််ရွံ့့��လျှှင််လည်းး� အဆုံးး��မသတ််ပါါ။
•	သင့််�မိိဘများ��း အလုုပ််ပြု�ုတ််သွားး��လျှှင််လည်းး� အဆုံးး��မသတ််ပါါ။
•	သင်် ကျော�ာ�င်းး�တွွင်် အဆင့််�မကော��ာင်းး�လျှှင််လည်းး� အဆုံးး��မသတ််ပါါ။
•	ည််သို့့��ပင်် ဖြ�စ််စေ� ကြုံ�ံ�စေ�ကာာမူူ သခင််ယေ�ရှုု၏ မေ�တ္တာာ�က ဘယ််တော့�့�မှှ
•	အဆုံးး��သတ််ခြ�င်းး�၊ လစ််ဟာာသွားး��ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။
ဘုုရား�းသခင််၏ ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�အကြော��ာ�င်းး�၊ ထိုု�ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�တော်�်�အားး� ဆုံးး��ရှုံးး�ရ
� မည််ကိုု�
စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််မှုုများ��း ကြော��ာက််လန့််�မှုများ�
ု �းအကြော��ာ�င်းး� ထိုု�ချျစ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပတ််သက််၍ ခံံစား�းရသော��ာ ဝမ်းး�မြော��ာက််
ပျော်�်��ရွှှင််မှုုများ��းအကြော��ာ�င်းး� ကလေး�း�များ��းအားး� သူူတို့့�၏
� အတွေး�း��များ��းကိုု� ပွွင့််�ပွွင့််�လင်းး�လင်းး� ဝေ�မျှစေ��ေပါါ။
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မင်းး� ကြား�း�ပါါသလားး�
ပျော�ာ�က််သော�ာသိုးး�� ဥပမာာ (လုု ၁၅:၁-၇)

ဘုု

ရား�းသခင််သည်် သူူတို့့�ကို
� ု� အဘယ််မျှှ ချျစ််ကြော��ာင်းး� လူူတိုု�င်းး� သိိရှိစေ���ေရန်် သခင််ယေ�ရှုုက အလိုုတော်�်�
�
ရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။ ထိုု�ကြော��ာင့််� သိုးး��ထိိန်းး�နှှင့််� ပျော�ာ�က််သော�ာသိုးး�� ဥပမာာကိုု� ကိုုယ််တော်�်�က
�
မိိန့််တော်�်�မူူ
�
ခဲ့့�ပါါသည််။
ပျော�ာ�က််သော�ာသိုးး��အတွွက်် သိုးး��ထိိန်းး�သည်် အလွွန်် စိုးး��ရိိမ််ပြီး�း� ကျျန််သည့််�
သိုးး��များ��းကိုု� ထားး�ပစ််ခဲ့့�ကာာ ပျော�ာ�က််သော�ာသိုးး��ကိုု� လိုု�က််ရှာာ�ခဲ့့�ပါါသည််။
သိုးး��ထိိန်းး�က
ထိုု�သိုးး��လေး�းကိုု�
ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�စေ�ချျင််သော�ာ
ကြော��ာင့််�ပါါ။ သိုးး��များ��းသည်် မိိမိိဘာာသာာမိိမိိ ရပ််တည််နိုုင််စွွမ်းး�
�
မရှိသော်����်�လည်းး� တခါါတရံံတွွင်် သူူတို့့�� စိိတ််ကြို�ု�က်် ခြေ�ေဦးးတည့််�ရာာ
လျှော�ာ�က််သွားး��တတ််ကြ�ပါါသည််။
ထိုုအ
� ခါါ
ခြ�င်္သေ့�့�များ��း၊
ဝက််ဝံံများ��း၏ စား�းခြ�င်းး�ကိုု� ခံံရနိုုင််ပါါသည််
�
။ သိုးး��ထိိန်းး�၏
တာာဝန််မှာာ� သိုးး��များ��း အန္တတရာာယ်် မရှိအော����ာင်် ကာာကွွယ််ပေး�းဖို့့��
ဖြ�စ််ပြီး�း� ထိုုအ
� တိုု�င်းး�လည်းး� အမှှန််တကယ်် လုုပ််ဆော�ာင််ပါါသည််။
ပျော�ာ�က််သော�ာ
သိုးး��လေး�းကိုု�
ပြ�န််တွေ့�့�သော�ာအခါါ
သိုးး��ထိိန်းး�သည်် အလွွန််ပျော်�်��ရွှှင််၍ အပြ�န််လမ်းး� တလျှော��ာ�က််လုံးး��
ပွေ့�့�ချီီ�လာာခဲ့့�ပါါသည််။ အိိမ််တွွင််လည်းး� ဝမ်းး�မြော��ာက််ဝမ်းး�သာာဖြ�င့််�
ပွဲဲ�ကျျင်းး�ပပါါသည််။
ကော�ာင််လေး�းဖြ�စ််စေ�၊
ကော�ာင််မလေး��းဖြ�စ််စေ�
သခင််ယေ�ရှုုကိုု� ကယ််တင််ရှှင််အဖြ�စ်် လက််ခံံယုံံ�ကြ�ည််သော�ာအခါါ မည််ကဲ့့�သို့့��
ဖြ�စ််လာာသည််ကိုု� သခင််ယေ�ရှုုက မိိန့််တော်�်�မူူ
�
ခဲ့့�ပါါသည််။ ထိုုအ
� ခါါ ပျော�ာ�က််ဆုံးး��ရာာမှာာ�
ပြ�န််တွေ့�့�သူူ ဖြ�စ််လာာပါါသည််။ ထိုုအ
� တွွက်် ကော�ာင်းး�ကင််ဘုံံ�၌ပင်် ကြီး�း�မား�းသော�ာ ဝမ်းး�မြော��ာက််ပျော်�်��ရွှှင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
ပွဲဲ�ကျျင်းး�ပကြ�ပါါသည််။ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ကြော��ာင့််� ကော�ာင်းး�ကင််အဘ မည််ကဲ့့�သို့့�� ဝမ်းး�မြော��ာက််ရသည််ကိုု� ဇေ�ဖနိိ ၃
:၁၇ တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ “တန််ခိုးး��ကြီး�း�သော�ာ ဘုုရား�းသည်် သင့််ကိုု
� � ကယ််တင််တော်�်�မူူလိိမ့်မည််
�် ။
သင််၌ အားး�ရဝမ်းး�မြော��ာက််တော်�်�မူူလိိမ့်မည််
�် ။ ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�၌ ကျိိ�န်းး�ဝပ််၍ သီီချျင်းး�ဆိုုခြ� �င်းး�နှှင့််�တကွွ သင််၌
ဝမ်းး�မြော��ာက််တော်�်�မူူလိိမ့်မည််
�် ။” ထိုုအ
� တွွက််ကြော��ာင့််� သင််ကော�ာ မည််ကဲ့့�သို့့�� ခံံစား�းရပါါသလဲဲ။

မင်းး� လုုပ််နိုု�င််ပါါသလားး�
•	သခင််ယေ�ရှုုသည်် သင့််အပြ�စ််များ��းအတွွက််
�
အသေ�ေခံံတော်�်�မူူပြီး�း� သင််၏ နှှလုံးး��သားး�ထဲဲတွွင််
ရှှင််သန််နေ�သည််ကိုု� ယုံံ�ကြ�ည််ပါါ။
•	ကိုုယ််တော်�်�
�
၏ ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�ကြော��ာင့််� ချျစ််တော်�်�မူူသော�ာ သားး�သမီးး�များ��း ဖြ�စ််ခွွင့််�ရသည််ကိုု� ယုံံ�ကြ�ည််ပါါ။
•	မည််သို့့��ပင််ဖြ�စ််စေ� ကိုုယ််တော်�်�
�
၏ မေ�တ္တာာ�တော်�်�က အဆုံးး��သတ်် မရှိကြော�����ာင်းး� ယုံံ�ကြ�ည််ပါါ။
•	ယနေ့�့�ပင်် ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်� သတင်းး�ကော�ာင်းး�ကိုု� အခြား��းသူူတဦးးအားး� မျှဝေ��ေပေး�းရန်် သင့််�အားး�
ဘုုရား�းသခင််က အသုံးး��ပြု�ုနိုင််သည််ကိုု
ု�
� ယုံံ�ကြ�ည််ပါါ။
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ဆော့�့�ကစား�းရအော�ာင််
သိုးး��ထိိန်းး�နှှင့််� သိုးး��

၁.	အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာအချျက််။ ဤကစား�းနည်းး�အတွွက်် အနား�းလေး�းဖက်် ကာာရံံထားး�ပြီး�း� သိုးး��များ��း၊ ဝံံပုုလွေ�ေများ��းနှှင့်�်
သိုးး��ထိိန်းး�များ��းဟူူ၍ ပါါဝင််ကစား�းရပါါမည််။
၂.	စတုုရန်းး�ကြီး�း�ကြီး�း� တခုုရေး�းဆွဲဲ�၍ ကစား�းရမည့််� နယ််နိိမိိတ််များ��းကိုု� ကလေး�း�များ��းအားး� ပြ�သပါါ။ စတုုရန်းး�ကြီး�း�၏
ဗဟိုု�တွွင်် စတုုရန်းး�ငယ််တခုု ရှိိ�ပြီး�း� ထိုု�နေ�ရာာတွွင်် ပျော�ာ�က််သော�ာသိုးး�� ရှိနေ���ေရပါါမည််။ ပျော�ာ�က််သော�ာသိုးး��ကိုု�
ဝံံပုုလွေ�ေ ခြော��ာက််ကော�ာင််က စော�ာင့််�ကြ�ပ်ရပါ
် ါမည််။ ကလေး�း�များ��းကိုု� အဖွဲ့့��လေး�းဖွဲ့့��ခွဲဲ�၍ တဖက််စီီတွွင်် တသင်းး�စီီ
နေ�ရာာယူူထားး�ရပါါမည််။ (ဆယ််ယော�ာက်ထက်
်
် နည်းး�လျှှင်် နှှစ််ဖွဲ့့��သာာ ခွဲဲ�ပါါ။)

၃. အဖွဲ့့��လေး�းဖွဲ့့��ခွဲဲ� နေ�ရာာယူူပြီး�း�သည့််�အခါါ အနား�းတဖက််စီီရှိိ� တဦးးစီီကိုု� နံံပတ််စဉ်် သတ််မှှတ််ပေး�းရပါါမည််။
တဖွဲ့့��စီီတွွင်် နံံပတ််တစ််၊ နှှစ််၊ သုံးး�� စသဖြ�င့််� ရှိိ�ထားး�ရပါါမည််။
၄. ဦးးဆော�ာင််သူူက နံံပါါတ််တစ််ဟုု အချျက််ပေး�းလိုု�က်လျှှ
် င်် အဖွဲ့့��လိုု�က်် နံံပါါတ််တစ််များ��းက စတုုရန်းး�ဗဟိုု�ရှိိ�
ပျော�ာ�က််သော�ာသိုးး��ကိုု� သွားး��ရော�ာက််ဆွဲဲ�ခေါ်�်ရပါါမည််။ အကယ််၍ ကြား�း�ရှိိ� ဝံံပုုလွေ�ေက မိိသွားး��လျှှင််
နော�ာက််တလှှည့်�အ
် ထိိ ကစား�းခွွင့်�် မရှိတော့����့�ပါါ။
၅.	အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာအချျက််။ ကယ််ဆယ််သူူများ��းထက်် ဝံံပုုလွေ�ေများ��းက ပိုု�များ��းပါါစေ�။
၆.	ဝံံပုုလွေ�ေများ��းက များ��းလွွန်းး�သဖြ�င့််� ပျော�ာ�က််သော�ာသိုးး��ကိုု� မကယ််တင််နိုု�င်ဘဲဲ
် ရှိိ�ရပါါမည််။
၇.	အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာအချျက််။ အထက််ပါါအတိုု�င်းး� ထပ််မံံ ကစား�းပါါ။ ဤတကြိ�ိမ််တွွင်် သိုးး��ထိိန်းး�တဦးး ပါါဝင််လာာပါါမည််။
သိုးး��ထိိန်းး�က ဝံံပုုလွေတွေ���ေ� ထွွက်သွားး
် ��၊ သိုးး��တွေ�ေ အိိမ််မှာာ�နေ�ဟုု အမိိန့််�ပေး�းလျှှင်် ဝံံပုုလွေ�ေများ��းက ထိုု�င်ချ
် ျလိုု�က််ပြီး�း�
သိုးး��များ��းက ပြ�န််၍ နေ�ရာာယူူကြ�ရပါါမည််။
• လက််တွေ့�့�အသက််တာာအတွွက်် သင််ခန်းး�စာာ။ သိုးး��များ�း�အားး�လုံးး�� အိိမ််တွင်
ွ ် ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�စွာာ� ရှိိ�နေ�ရန်် ကော�ာင်းး�သော�ာ သိုးး��ထိိန်းး�က
အမြဲ�ဲတမ်းး� ဂရုုစိုု�က််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က်ပါ
် ါသည််။

မေး�းခွွန်းး�များ�း�
၁. ပထမအကြိ�ိမ်် ဆော့�့�ကစား�းစဉ်် သိုးး��လေး�းကိုု� ဝံံပုုလွေ�ေများ��း လက််မှှ ကယ််တင််နိုု�င်ခဲ့
် ့�ပါါသလားး�။
(မကယ််တင််နိုု�င််ခဲ့့�ပါါ။) အဘယ််ကြော��ာင့််�နည်းး�။
၂.	သိုးး��ဘယ််နှကော���ာင််ကိုု� သိုးး��ထိိန်းး�ကြီး�း� လိုု�က်ရှာာ
် �ခဲ့့သ
� ည််ဟုု ကျျမ်းး�စာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သနည်းး�။ တစ််ကော�ာင််တည်းး�
ဖြ�စ််ပါါသည််။ သင််တို့့��သည်် တကော�ာ�င််တည်းး�သော�ာ ပျော�ာ�က််သော�ာသိုးး��လေး�းဖြ�စ််ပြီး�း� ကော�ာင်းး�သော�ာသိုးး��ထိိန်းး�ကြီး�း�
သခင််ယေ�ရှုုက လိုု�က်လံံရှာာ
်
�ဖွေ�ေမည််ကိုု� သားး�သားး�မီးး�မီးး�တို့့�� သိိပါါသလားး�။ သခင််ယေ�ရှုုက သင့််�အားး� အမြဲ�ဲတမ်းး�
လိုု�က်လံံရှာာ
်
�ဖွေ�ေမည််ကိုု� သိိရှိိ�ရသော��ာကြော��ာင့့်� မည််ကဲ့့�သို့့�� ခံံစား�းရပါါသနည်းး�။
၃.	ဆုုတော�ာင်းး�ကြ�ပါါစို့့��။ နော�ာက််မှှလိုု�က်ဆို
် ု�ပေး�းပါါ။ အဘဘုုရား�း ပျော်�်��ရွှှင်စွာာ
် � ဆော့�့�ကစား�းခွွင့်�် ရသော��ာကြော��ာင့််�
ကျေး�း�ဇူးး�တင််ပါါ၏။ တခုုခုုကိုု� မကြိုး�း��စား�းဘဲဲ ထိုု�က်တန်
်
်အော�ာင်် မလုုပ်ဘဲဲ
် ရခြ�င်းး�ကိုု� ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�ဟုု
ခေါ်�်ကြော��ာင်းး� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အားး� သဘော�ာ�ပေါ�ါက််စေ�ပါါ။ ၎င်းး�သည်် လက််ဆော�ာင််သက််သက်် ဖြ�စ််ပါါ၏။
ခဏရပ််ပြီး�း� ဘုုရား�းသခင််က ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အားး� ဘာာတွေ�ေ ပြော��ာသလဲဲဆိုု�တာာ နား�းထော�ာင််ကြ�ပါါစို့့��။
ထိုု�ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�လက််ဆော�ာင််ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� ယခင််က တော�ာင်းး�ခံံခဲ့့�ဖူးး�ပါါသလားး�။ (ခေ�တ္တတရပ််နား�းပါါ။) အဘဘုုရား�း
ကိုု�ယ်တော်
် �်�၏ သားး�သမီးး� ဖြ�စ််ခွွင့်�ရ
် ခြ�င်းး�အတွွက်် ကျေး�း�ဇူးး�တင််ပါါ၏။ ကျွွန်ုု�ပ််သည်် ဘုုရား�းသားး�သမီးး� ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဦးးဆော�ာင််သူူ၊ ဤဆုုတော�ာင်းး�ချျက််သည်် နော�ာက််မှှ လိုု�က်ဆို
် ု�ရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ သားး�သားး�မီးး�မီးး�များ��း နော�ာက််မှှ လိုု�က်ဆို
် ု�ပေး�းကြ�ပါါ။
ဦးးဆော�ာင််သူူ၊ ဘုုရား�းသခင််က ကလေး�း�တဦးးချျင်းး�စီီတိုု�င်းး�၏ နှှလုံးး�သားး�
�
၌ စကားး�ပြော��ာရန်် အချိိ�န်် (၁၀) စက္ကကန့််�ခန့််� ရပ််နား�းကြ�ပါါစို့့��။
ဆုုတော�ာင်းး�ချိိ�န််တွွင်် ကလေး�း�သူူငယ််များ��း စကားး�ပြော��ာတတ််စေ�ရန််နှှင့််� နား�းထော�ာင််တတ််စေ�ရန်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� သင််ကြား�း�ပေး�းနေ�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််ပါါသည််။
©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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လေ့�့ကျျင့််ခ
� န်းး�

၁

“ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�” ဆုုတော�ာင်းး�ချျက််၏ ပထမစာာကြော��ာင်းး�ကိုု� မှှတ််မိိပါါသလားး�။ အော�ာက််တွွင်် ချျရေး�းပါါ။
အော�ာက််ပါါကွွက််လပ််များ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�ပါါ။

၂

အော�ာက််ပါါကွွက််လပ််များ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�ပါါ။
၁ ယော�ာ ၃:၁ ဘုုရား�းသခင််၏ သားး�တော်�်�ဟုု ခေါ်�်ဝေါ်�်ခြ�င်းး�အခွွင့််�ကိုု� ရမည့််အကြော��ာင်းး�
�
ဘုုရား�းသခင််သည်် ငါါတို့့ကိုု
� �
အဘယ််မျှှလော�ာက်် ချျစ််တော်�်�မူူသည််ကိုု� ကြ�ည့််ရှုုဆင််
�
ခြ�င််ကြ�လော့�့�။

၃

ဘုုရား�းသခင််၏ သားး�သမီးး�ဖြ�စ််ခွွင့််ရခြ
� �င်းး�သည်် အဘယ််အတွွက််ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််ကိုု� မိိမိိ နား�းလည််သလိုု� ပြ�န််ပြော��ာပြ�ပါါ။

၄

သင််၏ မိိဘများ�း�ကဲ့့�သို့ပ
�့ င်် သခင််ယေ�ရှုုက သင့််�ကိုု� အမည််နှှင့််�တကွွ၊ သင့််အကြော��ာင်းး�အားး�လုံးး�
�
� သိိပါါသည််။
ထိုု�အချျက််ကြော��ာင့််� မည််ကဲ့့�သို့�့ ခံံစား�းရသည််ကိုု� စာာဖြ�င့််� ရေး�းပြ� သို့့မဟုုတ်
�
် ရုုပ််ပုံံ� ရေး�းဆွဲဲ�၍ ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ပါါမည််လားး�။

၅

တုံ့့�� ပြ�န််ရန််အချိိ�န််
ကျေး�း�ဇူးး�သိိတတ််ခြ�င်းး�သည်် အလွွန်် ကော�ာင်းး�မွွန််ပါါသည််။ ထိုု�အတွွက်် သခင််ယေ�ရှုုလည်းး� နှှစ််သက််ပါါသည််။
သခင််ယေ�ရှုုကိုု� ကျေး�း�ဇူးး�တင််ကြော��ာင်းး� ရေး�းသားး�ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ပါါမည််လားး�။
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တေး�းကဗျာ�ာ သီီဆိုု�ရန််

ဘုုရင််တကာာ ဘုုရင််တို့့ရဲ့
� �့ ဘုုရင််၏ သားး�သမီးး�တွေ�ေက ဘယ််သူူလဲဲ။
သားး�သားး�တို့့� မီးး�မီးး�တို့့ပါ
� ါ။
ထာာဝရကာာလအတွွက်် အဖိုးး��တန််ဆုံးး�� အရာာက ဘယ််သူူလဲဲ။
သားး�သားး�တို့့� မီးး�မီးး�တို့့ပါ
� ါ။
ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�အားး�ဖြ�င့််� ကယ််တင််ပြီး�း� အသွေး�း�တော်�်�အားး�ဖြ�င့််� အပြ�စ််လွှှတ််ခြ�င်းး� ခံံရတာာ ဘယ််သူူလဲဲ။
သားး�သားး�တို့့� မီးး�မီးး�တို့့ပါ
� ါ။
အတော�ာင််တော်�်�နဲ့�့ ဖုံးး��အုုပ််ပြီး�း� ကာာကွွယ််ခံံရတာာ ဘယ််သူူလဲဲ။
သားး�သားး�တို့့� မီးး�မီးး�တို့့ပါ
� ါ။
အဆုံးး��မရှိိ�တဲ့့� ကိုု�ယ််တော်�်�ရဲ့့� မေ�တ္တာာ�တော်�်�ကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််ထားး�တာာ ဘယ််သူူလဲဲ။
သားး�သားး�တို့့� မီးး�မီးး�တို့့ပါ
� ါ။
အမြ�င့််�ဆုံးး�� သော�ာ ဘုုရား�းရဲ့့� သားး�သမီးး�တွေ�ေက ဘယ််သူူလဲဲ။
အာာမင််။

ဦးးဆော�ာင််သူူက တကြော��ာ�င်းး�ဆိုု�ပြ�လိုု�က်၊် ကလေး�း�များ��းက နော�ာက််တကြော��ာ�င်းး�ဆိုု�လိုု�က်ဖြ် �င့််�
လုုပ််ဆော�ာင််ရပါါမည််။ ထို့့��နော�ာက်် ကလေး�း�များ��းအားး� မိိမိိတို့့��ဘာာသာာ တေး�းကဗျာ�ာတပုုဒ်် စပ််ဆိုု�ကြ�ည့််�ရန််
တိုု�က််တွွန်းး�ပါါ။ သူူတို့့�� အကြံ�ံပြု�ုသမျှှကိုု� သင််ပုုန်းး�ပေါ်�်တွွင်် ချရေး��း�ပေး�းပါါ။ သူူတို့့�ကို
� ယ််တိုု
ု�
င််� စပ််ဆိုု�ထားး�သော�ာ
သီီချျင်းး�ကဗျာ�ာကြော��ာင့််� ကလေး�း�များ��း မည််မျှှ တတ််ကြွ�လာာသည််ကိုု� ကြ�ည့််ရှုု� လိုု�က််ပါါ။
25

ာာ
တ္တာ
မေ
မ
း
း
င်း
ချျစ်ခ် ခြ

အာာဗြံ�ံဟံံအကြော��ာင်းး� (က ၁၂:၁-၅)

ကိုု�ယ််တော့်�်��ကိုု� ချျစ််ပြီး�း�
မိိန့််�တော်�်�မူူသမျှှအတိုု�င်းး�
နာာခံံလိုု�က််လျှော�ာ�က််နိုု�င််စေ�ရန််
မစတော်��်�မူူပါါ။

မ ၂၂:၃၇၊ ၃၈
သင််၏ ဘုုရား�းသခင်် ထာာဝရဘုုရား�းကိုု� စိိတ််နှှလုံးး�� အကြွ�င်းး
ွ �မဲ့့�
ဉာာဏ််ရှိိ�သမျှှနှှင့််� ချျစ််လော့�့�။ ဟူူသော�ာ ပညတ််သည််
ပထမပညတ််ဖြ�စ််၏၊ ကြီး�း�သော�ာ ပညတ််လည်းး� ဖြ�စ််၏။
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းး မမေတ္တာာာ
င်း
ခြ
်
ခ
စ်
ျ
ချ
မင်းး� ပြော��ာနိုု�င််သလားး�။

ကိုုယ််တော့်�်��
�
ကိုု� ချျစ််ပြီး�း� မိိန့််တော်�်�မူူ
�
သမျှှအတိုု�င်းး� နာာခံံလိုု�က််လျှော�ာ�က််နိုုင််စေ�ရန််
�
မစတော်��်�မူူပါါ။
–––––
မ ၂၂:၃၇၊ ၃၈

သင််၏ ဘုုရား�းသခင်် ထာာဝရဘုုရား�းကိုု� စိိတ််နှှလုံးး��အကြွ�င်းး�မဲ့့� ဉာာဏ််ရှိိ�သမျှှနှှင့််� ချျစ််လော့�့�။ ဟူူသော�ာ
ပညတ််သည်် ပထမပညတ််ဖြ�စ််၏၊ ကြီး�း�သော�ာ ပညတ််လည်းး� ဖြ�စ််၏။

ု�သည််မှာာ
နာာခံံခြ�င်းး�ဆို
်နည်းး�။
အဘယ်

�

မင်းး� ရှာာ�တွေ့�့�ပါါသလားး�။
တရား�း ၇:၉

ယော�ာ ၁၄:၁၅
၂ ယော�ာ ၁:၆
ကော�ာလော�ာ ၃:၂၀

အဘယ််ကြော��ာင့််�
ချျစ််ခြ�င်းး�က နာာခံံခြ�င်းး�နှှင့််�
ဆက််စပ််နေ�ပါါသနည်းး�။

28

နာာခံံခြ�င်းး�ထက်
်
ချျစ််ခြ�င်းး�က
ပို
ု�၍
အရေး�း�
ကြီး�း�ပါါသ
လားး�။

းး မမေတ္တာာာ
ချျစ်ခ် ခြင်း

ဆုုတော�ာင်းး�ရန်် အဖွဲ့့��ခွဲဲ� လုုပ််ဆော�ာ င််ခြ�င်းး�
ကိုု�ယ််တော်�်�ကိုု� ချျစ််၍ နာာခံံလိုက််လျှော�ာ�က််စေ�ရန််
ု�
မစတော်�်�မူူပါါ ဟူူသော�ာ
ဆုုတော�ာင်းး�ချျက််ဖြ�င့််� နော�ာက််တကြိ�ိမ်် ဆုုတော�ာင်းး�ရန်် ကလေး�း�များ��းကိုု� ဦးးဆော�ာင််ပေး�းပါါ။
ကလေး�း�များ��းအားး� နော�ာက််မှှ လိုု�က််လံံ ရွွတ််ဆိုု�စေ�ပါါ။ ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�အကြော��ာ�င်းး�၊
နာာခံံခြ�င်းး�အကြော��ာ�င်းး� လေ့�့လာာရာာတွွင်် ဘုုရား�းသခင်် ကူူညီီတော်�်�မူူမည့််�အကြော��ာ�င်းး�
ကလေး�း�များ��းအားး� သူူတို့့�၏
� ကိုုယ်
� ်ပိုုင်
� ်စကားး�လုံးး��ဖြ�င့််� တိုု�တိုု�တုတ်
ု ်တုုတ်် ဆုုတော�ာင်းး�ကြ�စေ�ပါါ။
နမူူနာာ သင််ခန်းး�စာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ ဘုုရား�းသခင််၏ ဂုုဏ််တော်�်�၊ နာာမတော်��်�များ��းကိုု�
ခေါ်�်၍ တော�ာင်းး�လျှော�ာ�က််နိုုင်
� ်ပါါသည််။

ပြော��ာပါါ။
• သင့််�မိိဘများ��းကိုု� နာာခံံရန်် သခင််ယေ�ရှုုက အလိုုတော်�်�
�
ရှိိ�ပါါသည််။
•	
ကိုယ််တော်�်�ကိုု
�ု
� နာာခံံရန်် သခင််ယေ�ရှုုက အလိုုတော်�်�
�
ရှိိ�ပါါသည််။ ဤသို့့�� ဖြ�စ််လျှှင်် ကိုုယ််တော်�်�
�
ဝမ်းး�မြော��ာက််ပါါသည််။
•	
အရာာရာာတိုု�င်းး�၌ ဘုုရား�းသခင််ကိုု� နာာခံံခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��၏ ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�ကိုု� ပြ�သနိုုင််ပါါသည််
�
။
•	
နာာခံံခြ�င်းး�နော�ာက််တွွင်် ကော�ာင်းး�ကြီး��မင်္ဂ�
း ဂလာာများ��း ရှိကြော�����ာင်းး� အော�ာက််ပါါအကြော��ာ�င်းး�အရာာတွွင််
တွေ့�့�ရပါါလိိမ့််မည််
� ။
•	
သခင််ယေ�ရှုုနော�ာက်် နာာခံံလိုု�က််လျှော�ာ�က််ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� စိိတ််လှုုပ််ရှား��းဖွွယ်် အသက််တာာခရီးး�ကိုု�
ပိုုင််ဆိုု
� င််နိုု
� င််ပါါသည််
�
။
ဤနေ�ရာာတွွင်် နာာခံံခြ�င်းး�နှှင့််� ပတ််သက််ပြီး�း� စတင်် ဆွေး�း�နွေး�း�နိုုင််ပါါသည််
�
။ မိိဘများ��းအားး� နာာခံံပြီး�း�
စကားး�နား�းထော�ာင််ခြ�င်းး�သည်် ဘုုရား�းသခင််ကိုု� နာာခံံခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်�
အရာာရာာ၌ မိိဘစကားး�ကိုု� နား�းထော�ာင််ရမည််ဟုု ဘုုရား�းသခင််က မိိန့််တော်�်�မူူ
�
ထားး�သော�ာကြော��ာင့််�
ဖြ�စ််ပါါသည််။ နာာခံံလိုု�က််လျှော�ာ�က််ရန်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသော��ာ အခက််အခဲဲများ��းအကြော��ာ�င်းး� ကလေး�း�များ��းက
ပွွင့််�လင်းး�စွာာ� ဆွေး�း�နွေး�း�စေ�ပါါ။ နာာခံံခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ရရှိိ�လာာမည့််� ကော�ာင်းး�ကြီး�း�မင်္ဂ�ဂလာာများ��းအကြော��ာ�
င်းး�လည်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ပါါ။ ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�နှှင့််� နာာခံံခြ�င်းး�တို့့�� မည််ကဲ့့�သို့့�� ဆက််စပ််နေ�သည််ကိုု�
နား�းလည််စေ�ရန်် အဆုံးး��သတ််တွွင်် ပြော��ာပြ�ပေး�းပါါ။
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အာာဗြံ�ံဟံံအကြော��ာင်းး� (က ၁၂:၁-၅)

လွွ

န််ခဲ့့�သော�ာ နှှစ််ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ�က အာာဗြံ�ံဟံံ နေ�ထိုုင််ခဲ့့
� �ပါါသည််။ သူူ အသက််ကြီး�း�လာာသော�ာအခါါ
ဘုုရား�းသခင််က “မင်းး�ရဲ့့�မိိသားး�စုု၊ ဆွေ�ေမျိုး�း��တွေ�ေနဲ့့� ပြ�ည််ကိုု� ထားး�ပြီး�း� ထွွက််သွားး��ပါါ။ ငါါ ပြ�မည့််�
ပြ�ည််ကိုု� သွားး��ရမယ််” ဟုု သူ့့�အားး� မိိန့််တော်�်�မူူပါါသည််
�
။ “ငါါသည်် သင့််ကိုု
� � ကော�ာင်းး�ကြီး�း�ပေး�း၍
သင့််ကိုု
� � လူူမျိုး�း��ကြီး�း� ဖြ�စ််စေ�မည််။ သင််၏ နာာမသည််လည်းး�
ကြီး�း�မြ�တ််၍ သူူတပါးး�အတွွက်် ကော�ာင်းး�ကြီး�း� ဖြ�စ််လိိမ့််မည််
� ။
မြေ�ေကြီး�း�သားး� အပေါ�ါ�င်းး�တို့့��သည််လည်းး� သင့််�အားး�ဖြ�င့််�
ကော�ာင်းး�ကြီး�း� ဖြ�စ််လိိမ့််မည််”
�
လို့့�� မိိန့််တော်�်�မူူ
�
ခဲ့့�ပါါသည််။
အာာဗြံ�ံဟံံက ထိုုအ
� တိုု�င်းး� နာာခံံခဲ့့�ပါါသည််။ ဇနီးး�သည််
ဆာာရာာ၊ တူူဖြ�စ််သူူ လော�ာတတို့့��နှှင့််� ပိုုင််ဆိုု
� င််သမျှှကိုု
�
�
ယူူပြီး�း� ထွွက််လာာခဲ့့�ပါါသည််။ သူူတို့့��၏ အိိမ််ဖြ�စ််သော�ာ
ဟေ�ဗြု�ုန််မြို့�့��မှှ
အလွွန််
ကွာာ�ဝေး�းသော�ာအရပ််
ကတိိထားး�သော�ာ ပြ�ည််သို့့�� ထွွက််လာာခဲ့့�ကြ�တာာပါါ။
အာာဗြံ�ံဟံံသည်် ဘုုရား�းသခင်် မိိန့််တော်�်�မူူ
�
သည့််အတိုု
�
�င်းး�
အဘယ််ကြော��ာင့််� လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့သည််ဟုု
�
ထင််ပါါသနည်းး�။
သူူသည်် ဘုုရား�းသခင််ကိုု� ချျစ််၍ ဘုုရား�းစကားး�ကိုု�
နား�းထော�ာင််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဤကဲ့့�သို့့�� နာာခံံခြ�င်းး�သည််
သူူ၏ အသက််တာာ၌ ထပ််မံံကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရမည့််� နာာခံံခြ�င်းး�၊ ချျစ််ခြ�င်းး�၊
ယုံံ�ကြ�ည်ခြ် �င်းး� ခရီးး�လမ်းး�ကြီး�း�၏ အစသာာ ရှိိ�ပါါသေး�းသည််။

မင်းး� လုုပ််နိုု�င််ပါါသလားး�
• ဘုုရား�းသခင်် မိိန့််တော်�်�မူူ
�
သည််ကိုု� နာာခံံပြီး�း� ဘုုရား�းသခင််ကိုု� ချျစ််ကြော��ာင်းး� ပြ�သပါါ။
• ဘုုရား�းသခင််ကိုု� ထော�ာက််၍ မိိဘများ��းကိုု�လည်းး� နာာခံံပါါ။
• ဘုုရား�းသခင််ထံံ စိိတ််နှှလုံးး�� အကြွ�င်းး�မဲ့၊့� ကိုုယ််စွွမ်းး�
�
ဉာာဏ််စွွမ်းး� ရှိိ�သမျှှနှှင့််� ဆက််ကပ််အပ််နှံံ�ပါါ။
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ဆော့�့�ကစား�းရအော�ာင််
နော�ာက််လှှည့််�မကြ�ည့််�နဲ့�့

၁.	ကလေး�း�များ��းကိုု� ဆယ််ယော�ာက်တဖွဲ့့�
်
� ခွဲဲ�လိုု�က်ပါ
် ါ။ အဖွဲ့့��လိုု�က်် တဦးးလက််ကိုု� တဦးးဆွဲဲ�၍ စက််ဝိုု�င်းး�ပုံံ� ပြု�ုလုုပ်ပါ
် ါ။
ထို့့��နော�ာက်် လက််တွဲဲ�ဖြု�ုတ််ပြီး�း� ညာာဘက််လှှည့်�ကာာ
်
တဦးးနှှင့်�တ
် ဦးး ရှေ့�့�နော�ာက်် ဖြ�စ််သွားး��ပါါစေ�။
၂.	လူူတိုု�င်းး�ကိုု� အမြီး�း� သုံးး��ခုုစီီ ပေး�းလိုု�က်ပါ
် ါ။ (အဝတ််စ၊ ကြိုး�း��စ စသဖြ�င့််� အလွွယ််တကူူ ဖြု�ုတ််နိုု�င််သော�ာ ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုပါါ) ဘော�ာင်းး�ဘီီ သို့့��မဟုုတ်် ခါးး�ပတ်် စသဖြ�င့််� ခါးး�တွွင်် အမြီး�း�များ��းကိုု� တပ််ပါါ။
၃. ဤကစား�းနည်းး�၏ ရည််ရွွယ်ချ
် ျက််မှာာ� မိိမိရှေ့��့��တွွင်် ရှိသော����ာ သူူ၏ အမြီး�း�ကိုု� လိုု�က်ဖြု် �ုတ််ဖို့့�� ဖြ�စ််ပါါသည််။ အမြီး�း�များ��း
မရှိတော့����့�သော�ာသူူသည်် အပြ�င််ထွွက်၍
် တလှှည့်�နား
် �းရပါါမည််။
၄.	အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာအချျက််။ ဤကစား�းနည်းး�တွွင်် အနိုု�င်ရရန်
်
် လျှို့့���ဝှှက်ချ
် ျက််မှာာ� နော�ာက််သို့့�� လှှည့်�မ
် ကြ�ည့််�ဘဲဲ
အရှေ့�့��လူူကိုု�သာာ အာာရုံံ�စိုု�က််ရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။
၅.	အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ အချျက််။ အကယ််၍ စက််ဝိုု�င်းး�ပုံံ� လှှည့်�ပ
် တ််ပြေး��းရာာတွွင်် အခက််အခဲဲ ရှိိ�ပါါက
(အထူးး�သဖြ�င့််� လူူဦးးရေ�နည်းး�သော�ာအခါါ) လေး�းထော�ာင််ပုံံ� စည်းး�သတ််မှှတ်၍
် အတွွင်းး�တွွင်် လွွတ််လပ််စွာာ�
ပြေး��းလွှားး��ဆော့�့�ကစား�းနိုု�င်ပါ
် ါသည််။ “စ” ဆိုု�သည််နှှင့််� မိိမိိအမြီး�း�ကိုု�လည်းး� ကာာကွွယ်ရင်းး�
်
အခြား��းသူူများ��း၏
အမြီး�း�များ��းကိုု�လည်းး� လိုု�က်ဖြု် �ုတ််ရပါါမည််။
၆. ဦးးဆော�ာင််သူူက “ရပ််” ဟုု ပြော��ာသော�ာအခါါ အမြီး�း�အများ��းဆုံးး�� ရှိိ�သူူက အနိုု�င်ရပါ
် ါမည််။
• လက််တွေ့�့�အသက််တာာအတွွက်် သင််ခန်းး�စာာ။ အာာဗြံ�ံဟံံကိုု� ဘုုရား�းသခင််က အခြား�း�နေ�ရာာသစ််ဆီီ သွားး��စေ�ခဲ့့�ပါါသည််။
အာာဗြံ�ံဟံံသည်် သူူနှှင့်�် ရင်းး�နှီးး��ပြီး�း�သားး� အိိမ််၊ မိိသားး�စုုနှှင့််� အပေါ�ါင်းး�အသင်းး�များ�း�ကိုု� စွွန့််�ထားး�ခဲ့့�ရပါါသည််။ ဘုုရား�းသခင််၏ စကားး�ကိုု�
နား�းထော�ာင််ပြီး�း� ရှေ့�့�သို့့�သာာ လှှမ်းး�လျှော�ာ�က််ခဲ့ခြ့� �င်းး�ကြော��ာင့််� သူ့့�အားး� ဘုုရား�းသခင််က ကြွ�ယ်
ွ ်ဝစွာာ� ကော�ာင်းး�ကြီး�း�ပေး�းတော်�်�မူူခဲ့့�ပါါသည််။

မေး�းခွွန်းး�များ�း�
၁.	ကစား�းစဉ်် ပျော်�်��ရွှှင်ကြ�ပါ
်
ါသလားး�။ ကစား�းစဉ်် အရှေ့�့��သို့့�� အာာရုံံ�စိုု�က််ရန််သာာ အလွွန်အရေး�း�
်
ကြီး�း�ပါါသည််။
အနော�ာ�က််ရှိိ� မိိမိိ၏ အမြီး�း�ကိုု� အာာရုံံ�စိုု�က််မိိလျှှင်် မည််ကဲ့့�သို့့�� ဖြ�စ််မည််ဟုု ထင််ပါါသလဲဲ။ (အရှိိ�န််လျော့�့��သွားး��ပြီး�း�
အခြား��းသူူများ��းက မိိမိိကိုု� မီီလာာကာာ အမြီး�း�ဖြု�ုတ််သွားး��ပါါလိိမ့််�မည််။)
၂.

ဘုုရား�းသခင််ကိုု� နာာခံံပြီး�း� ရှေ့�့�သို့့��သာာ အာာရုံံ�စိုု�က််ရန်် အာာဗြံ�ံဟံံသည်် မည််သည့််�အရာာများ��းကိုု� စွွန့််ပ
� စ််ခဲ့့�ရသည််ဟုု
ကျျမ်းး�စာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသနည်းး�။ (သူူ၏ မြေ�ေနေ�ရာာ၊ အလုုပ်အ
် ကိုု�င်နှ
် ှင့်�် အပေါ�ါ�င်းး�အသင်းး�များ��း)

၃. ဘုုရား�းသခင််၊ ယနေ့�့� ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� ခေါ်�်တော်�်�မူူခြ�င်းး�အတွွက်် ကျေး�း�ဇူးး�တင််ပါါ၏။ ကိုု�ယ်တော်
် �်�အားး� မည််ကဲ့့�သို့့��
နာာခံံရမည််၊ ကိုု�ယ်တော့်
် �့��အားး� မည််ကဲ့့�သို့့�� စိိတ််နှှလုံးး�� အကြွ�င်းး�မဲ့့� ကိုု�ယ်စွ
် ွမ်းး� ဉာာဏ််စွွမ်းး� ရှိိ�သမျှှနှှင့်�် ချျစ််ရမည််ကိုု�
ပြ�သတော်�်��မူူပါါ။ (ခေ�တ္တတ ရပ််နား�းပါါ။) ဘုုရား�းသခင်် ကိုု�ယ်တော်
် �်�ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ်် ချျစ််ပါါ၏။ သခင််ယေ�ရှုုဘုုရား�း၊
ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� နာာခံံလိုု�က်လျှော
် �ာ�က််တတ််စေ�ရန်် ကူူညီီမစတော်��်�မူူပါါ။
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းး မမေတ္တာာာ
ချျစ်ခ် ခြင်း

လေ့�့ကျျင့််ခ
� န်းး�

၁

“ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�” အကြော��ာင်းး� ဆုုတော�ာင်းး�ချျက််ဒုုတိိယစာာကြော��ာင်းး�ကိုု� မှှတ််မိိပါါသလားး�။ အော�ာက််တွွင်် ချျရေး�းပါါ။

၂

အော�ာက််ပါါကွွက််လပ််များ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�ပါါ။
မ ၂၂:၃၇၊ ၃၈ သင််၏ ဘုုရား�းသခင်် ထာာဝရဘုုရား�းကိုု� စိိတ််နှှလုံးး��အကြွ�ွင်းး�မဲ့့� ဉာာဏ််ရှိိ�သမျှှနှှင့််� ချျစ််လော့�့�။ ဟူူသော�ာ
ပညတ််သည်် ပထမပညတ််ဖြ�စ််၏၊ ကြီး�း�သော�ာ ပညတ််လည်းး� ဖြ�စ််၏။

၃

နာာခံံခြ�င်းး�ဆိုု�သည််မှာာ� အဘယ််နည်းး�။

၄

နာာခံံလိုက််လျှော�ာ�က််ရန််
ု�
မည််သည့််အရာာက
�
အခက််ခဲဲဆုံးး�� ဖြ�စ််မည််ဟုု ထင််ပါါသနည်းး�။

၅

တုံ့့�� ပြ�န််ရန််အချိိ�န််
ယနေ့�့ အလွွတ််ကျျက််ရန်် ကျျမ်းး�ချျက််ကိုု� မျျဉ်းး�ကြော��ာင်းး�ပါါသော�ာ စာာရွွက််လွွတ််ပေါ်�်တွွင်် လက််ရေး�းလှှလှှဖြ�င့််�
ရေး�းသားး�ပါါ။ ထို့့နော
� �ာက်် အကြို�ု�က််ဆုံးး�� အရော�ာင််နှှင့််� စာာရွွက််ပေါ်�်တွွင်် ကပ််ပါါ။ ရော�ာင််စုံံ�စက္ကူူ�က ပိုု�ကြီး�း�မှှသာာ
ဘော�ာင််ကွွပ််ထားး�သကဲ့့�သို့�့ ဖြ�စ််နေ�ပါါလိိမ့််�မည််။ ဘုုရား�းသခင််၏ အကြီး�း�မြ�တ််ဆုံးး�� ပညတ််ကိုု� အချိိ�န််တိုု�င်းး�
အော�ာက််မေ့�့နေ�စေ�ရန်် ထိုု�စာာရွွက််ကိုု� အိိပ််ခန်းး� နံံရံံပေါ်�် သို့့မဟုုတ်
�
် စား�းပွဲဲ�ပေါ်�်တွွင်် တင််ထားး�နိုု�င််ပါါသည််။
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းး မမေတ္တာာာ
ချျစ်ခ် ခြင်း
တေး�းကဗျာ�ာ သီီဆိုု�ရန််

နေ့�့စဉ်် ဘာာကိုု� စတင်် လုုပ််သင့််သလဲဲ။
�
ယုံံ�ကြ�ည််ပါါ၊ နာာခံံပါါ၊ ဆုုတော�ာင်းး�ပါါ။
သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ နှုုတ််ကပတ််တော်�်� ဖတ််ရှုုလျှှင်် ဘာာလုုပ််သင့််သလဲဲ။
�
ယုံံ�ကြ�ည််ပါါ၊ နာာခံံပါါ၊ ဆုုတော�ာင်းး�ပါါ။
အပြ�စ််သွေး�း�ဆော�ာင််ခြ�င်းး� ခံံရလျှှင်် ဘာာလုုပ််သင့််သလဲဲ။
�
ယုံံ�ကြ�ည််ပါါ၊ နာာခံံပါါ၊ ဆုုတော�ာင်းး�ပါါ။
ဆိုးး��ဝါးး�သော�ာ နေ့�့တနေ့�့ကိုု� ရင််ဆိုု�င််ဖြ�တ််ကျော်�်��လျှှင်် ဘာာလုုပ််သင့််သလဲဲ။
�
ယုံံ�ကြ�ည််ပါါ၊ နာာခံံပါါ၊ ဆုုတော�ာင်းး�ပါါ။
ညဘက်် ကြော��ာက််လန့််�လျှှင်် ဘာာလုုပ််သင့််သလဲဲ။
�
ယုံံ�ကြ�ည််ပါါ၊ နာာခံံပါါ၊ ဆုုတော�ာင်းး�ပါါ။
ဘုုရား�းသခင််၏ ရှေ့�့�တော်�်�၌ တင့််�တယ််စေ�ရန်် ဘာာလုုပ််သင့််သလဲဲ။
�
ယုံံ�ကြ�ည််ပါါ၊ နာာခံံပါါ၊ ဆုုတော�ာင်းး�ပါါ။

ဦးးဆော�ာင််သူူက တကြော��ာ�င်းး�ဆိုု�ပြ�လိုု�က်၊် ကလေး�း�များ��းက နော�ာက််တကြော��ာ�င်းး�ဆိုု�လိုု�က်ဖြ် �င့််�
လုုပ််ဆော�ာင််ရပါါမည််။ ထို့့��နော�ာက်် ကလေး�း�များ��းအားး� မိိမိိတို့့��ဘာာသာာ တေး�းကဗျာ�ာတပုုဒ်် စပ််ဆိုု�ကြ�ည့််�ရန််
တိုု�က််တွွန်းး�ပါါ။ သူူတို့့�� အကြံ�ံပြု�ုသမျှှကိုု� သင််ပုုန်းး�ပေါ်�်တွွင်် ချရေး��း�ပေး�းပါါ။ သူူတို့့�ကို
� ယ််တိုု
ု�
င််� စပ််ဆိုု�ထားး�သော�ာ
သီီချျင်းး�ကဗျာ�ာကြော��ာင့််� ကလေး�း�များ��း မည််မျှှ တတ််ကြွ�လာာသည််ကိုု� ကြ�ည့််ရှုု� လိုု�က််ပါါ။
33

ကိုု�ယ််တော်�်� ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု�
ချျစ််တော်�်�မူူသကဲ့့�သို့့��
အခြား��းသူူများ��းအပေါ်�်� ချျစ််နိုု�င််ရန််
မစတော်��်�မူူပါါ။

ကော�ာင်းး�သော�ာ ရှှမာာရိိ (လုု၁၀:၂၇-၃၇)

ယော�ာ၁၅:၁၂
ငါ့့�ပညတ််ဟူမူ
ူ ူကားး� ငါါသည်် သင််တို့�့ကိုု� ချျစ််သည့််�နည်းး�တူူ
သင််တို့�့သည်် အချျင်းး�ချျင်းး�ချျစ််ကြ�လော့�့�။
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မင်းး� ပြော��ာနိုု�င််သလားး�။

ကိုုယ််တော်�်�
�
ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� ချျစ််တော်�်�မူူသကဲ့့�သို့့�� အခြား��းသူူများ��းအပေါ်�်� ချျစ််နိုုင််ရန််
�
မစတော်��်�မူူပါါ။
–––––
ယော�ာ၁၅:၁၂

ငါ့့�ပညတ််ဟူူမူကားး�
ူ
ငါါသည်် သင််တို့့��ကိုု� ချျစ််သည့််နည်းး�တူူ
�
သင််တို့့��သည်် အချျင်းး�ချျင်းး�ချျစ််ကြ�လော့�့�။

ချျစ််ရန််
မည််သူ့့�အားး�
ု�
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ကို
။
်�ရှိိ�သနည်းး�
အမိိန့််�တော်�

မည််ကဲ့
့�သို့့��
ချျစ််ရမ
ည််နည်းး�
၊

မင်းး� ရှာာ�တွေ့�့�ပါါသလားး�။
မ၅:၄၄-၄၈

၁ကော�ာ၁၃:၄-၇
၁ယော�ာ၄:၇-၁၁
၁ယော�ာ၃:၁၈
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မိိသားး�စု

ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာု၏

မည််သ

�ကိုု�
ည့််�အ
ချိိ�န််တွ
အမှှန်
ွင််
်တက
ယ််
ခံံစား�း
ရသန
ည်းး�။

င််၏
းသခ
ဘုုရား�
�ကိုု�
�င်းး�မေ�တ္တာာ
ခြ
်
်တွွင််
ချျစ်
်�အချိိ�န်
ည့်
မည််သ
ည်းး�။
ရသန
း
�
ခံံစား

ဆုုတော�ာင်းး�ရန်် အဖွဲ့့��ခွဲဲ� လုုပ််ဆော�ာ င််ခြ�င်းး�
ဆုုတော�ာင်းး�ချိိ�န််တွွင်် ကလေး�း�များ��းကိုု� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� ဆုုတော�ာင်းး�၍ ဦးးဆော�ာင််ပေး�းပါါ။
“ကိုု�ယ််တော်�်� ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� ချျစ််တော်�်�မူူသကဲ့့�သို့့� အခြား�း�သူူများ�း�အပေါ်�် ချျစ််နိုု�င််ရန်် မစတော်�်�မူူပါါ။“
ကလေး�း�များ��းက ထိုု�ဆုတောု �ာင်းး�ချျက််ကိုု� နော�ာက််မှှ လိုု�က််ဆိုု�ပါါစေ�။ အခြား��းသူူများ��းအပေါ်�်�
ထားး�သော�ာ ကိုုယ်
� ်တော်�်�၏ ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�ကိုု� ပြ�သရန်် နည်းး�လမ်းး�များ��းနှှင့််� ပတ််သက််ပြီး�း�
ကလေး�း�များ��းက တိုု�တိုု�တုတ်
ု ်တုုတ်ဖြ် �င့််� သူူတို့့�၏
� ကိုုယ်
� ်ပိုုင်
� ်စကားး�လုံးး��ဖြ�င့််� ရိုးး��ရှှင်းး�စွာာ�
ဆုုတော�ာင်းး�ကြ�စေ�ပါါ။ နမူူနာာသင််ခန်းး�စာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ဘုုရား�းသခင််၏ နာာမတော်��်�နှှင့််�
ဂုုဏ််တော်�်�များ��းကိုု� ကြွေး��းကြော်��်�၍လည်းး� ဆုုတော�ာင်းး�နိုုင်
� ကြ�ပါ
်
ါသည််။

ပြော��ာပါါ။
•	အချျင်းး�ချျင်းး�ချျစ််ခြ�င်းး�သည်် ဘုုရား�းသခင််ကိုု� စိိတ််နှှလုံးး��အကြွ�င်းး�မဲ့့� ကိုုယ််စွွမ်းး�ဉာာဏ််စွွမ်းး�ရှိိ�
�
သမျှှနှှင့််�
ချျစ််ကြော��ာင်းး� ပြ�သနေ�ေသော�ာကြော��ာင့််� အလွွန််အရေး�း�ကြီး��ပါ
း ါသည််။
•	အချျင်းး�ချျင်းး�ချျစ််ခြ�င်းး�တွွင်် မိိတ််ဆွေ�ေများ��းကော�ာ၊ ရန််သူူများ��းပါါ ပါါဝင််နေ�ပါါသည််။
လွွယ််ကူူသော�ာအရာာ တခုုမဟုုတ််ပါါ။
•	အချျင်းး�ချျင်းး�ချျစ််ခြ�င်းး� ဆိုုသ
� ည််မှာာ� သခင််ယေ�ရှုု၏မေ�တ္တာာ�ကဲ့့�သို့့�� စွွန့််�လွှှတ််ခြ�င်းး�လည်းး�
ပါါဝင််ပါါသည််။ မိိမိိထက််အခြား��းသူူများ��းကိုု� ပိုု၍ဦးးစား�းပေး�းခြ
�
�င်းး�လည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။
သခင််ယေ�ရှုု အလိုုတော်� �်�ရှိိ�သည့််အ
� တိုု�င်းး� အချျင်းး�ချျင်းး�ချျစ််ရန်် လိုုအ
� ပ််သည့််အ
� ရာာများ��း၊
အခက််အခဲဲများ��းအကြော��ာ�င်းး� သူူတို့့�၏
� အထင််အမြ�င််များ��း၊ သံံသယများ��းကိုု� ကလေး�း�များ��းအားး�
ပွွင့််�လင်းး�စွာာ� မျှဝေ��ေတိုုင်
� ်ပင််ကြ�စေ�ပါါ။ ရှှင််မဿဲဲခရစ််ဝင််အခန်းး�ကြီး�း� (၅) ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�ပေး�းပါါ။
ပေါ�ါင်းး�သင်းး�ဆက််ဆံံရာာတွွင်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသော��ာအခက််အခဲဲများ��း၊ မကြို�ု�က််မနှှစ််သက််သော�ာသူူကိုု�
ချျစ််ရန်် အဘယ််ကြော��ာင့််� ခက််ခဲဲနေ�ရသည်် စသဖြ�င့််� ကလေး�း�များ��းသည်် သူူတို့့�၏
� အကြော��ာ�င်းး�
ဝေ�မျှှလိုု�တတ်ကြ�ပါ
်
ါသည််။ ၁ကော�ာ၁၃တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ မေ�တ္တာာ�၏သဘော�ာ�ကိုု�လည်းး�
ရှှင်းး�ပြ�ပေး�းပါါ။ မည််သည့််အ
� ချျက််များ��းကိုု� လိုု�က််နာာရန်် လွွယ််ကူူပါါသလဲဲ။ မည််သည််တို့့��က
ခက််ခဲဲပါါသလဲဲ။
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မင်းး� ကြား�း�ပါါသလားး�
ကော�ာင်းး�သော�ာ ရှှမာာရိိ (လုု၁၀:၂၅-၃၇)

ဘုု

ရား�းသခင််က
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ကိုု�
ချျစ််တော်�်�မူူသကဲ့့�သို့့��
အချျင်းး�ချျင်းး�ချျစ််ရန််
ဆိုုသ
� ည််မှာာ�
အဘယ််ကိုု�ဆိုု�လိုု�ပါါသနည်းး�။
လေ့�့လာာကြ�ည့််�ကြ�ပါါစို့့��။
ကိုုယ််နှှင့််
�
�စပ််ဆိုုင််သော�ာသူူ
�
ဆိုုသ
� ည််မှာာ�
မည််သူူနည်းး�ဟုု
သခင််ယေ�ရှုုအားး�
မေး�းခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။
ကိုုယ််တော်�်�က
�
အော�ာက််ပါါဥပမာာအားး�ဖြ�င့််�
သွွန််သင််တော်�်�မူူပါါသည််။ ကိုုယ််တော်�်�က
�
ထိုုအ
� တိုု�င်းး� ဥပမာာများ��းပေး�း၍
သွွန််သင််လေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။
လူူတယော�ာ�က််သည််
ယေ�ရုုရှှလင််မှှ
ယေ�ရိခေါ��ါ�သို့့�� သွားး��သော�ာအခါါ လမ်းး�တွွင်် ဓါးး�ပြ�တိုု�က််ခံံရပါါသည််။
ဓါးး�ပြ�များ��းက
သူ့့�ကိုု�ရိုု�က််နှှက််၍
ပါါလာာသမျှှကိုု�
ယူူဆော�ာင််သွားး��ပြီး�း�လျှှင်် ထိုု�သူကို
ူ ု� လမ်းး�ဘေး�း၌ ထိုုအ
� တိုု�င်းး�
ပစ််ထားး�ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။
ထိုု�လမ်းး�တွွင််လျှော�ာ�က််လာာသော�ာ
ယဇ်် ပု ု ရော�ာဟိိတ်် တ စ်် ယော�ာက်် သ ည််
လူူနာာကိုု�မြ�င််လျှှင််အခြား��းဘက််သို့့��
လွှဲဲ�ရှော�ာ�င််၍
သွားး��ပါါသည််။ လူူနာာအတွွက်် သနား�းခြ�င်းး�ကရုုဏာာမရှိိ�ခဲ့့�ပါါ။
ဘာာသာာရေး� း ခေါ� ါ င်းး�ဆော�ာ င်် တ ဦး း ဖြ � စ်် သူ ူ
လေ�ဝိိလူူတဦးးကလည်းး�
လူူနာာကိုု�မြ�င််သော�ာအခါါ
ထိုုနည်းး�တူူ
�
လွှဲဲ�ရှော�ာ�င််၍ သွားး��ပြ�န််ပါါသည််။ ထိုု�နော�ာက််တွွင််
ဘာာတွေ�ေဆက််ဖြ�စ််သည််ကိုု�
သိိပါါသလားး�။ဂျူး�း�လူူမျိုး�း��များ��း
အထင််အမြ�င််သေး�းသည့််�
ရှှမာာရိိအမျိုး�း��သားး�တစ််ယော�ာက််က
လူူနာာကိုု�
မြ�င််ပြ�န််ပါါသည််။
ထိုုအ
� ခါါ
ဘာာလုုပ််သည််ဟုု
ထင််ပါါသနည်းး�။ လူူနာာကိုု�ပြု�ုစုပေး�
ု းခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ဘုုရား�းသခင််၏ချျစ််ခြ�
င်းး�မေ�တ္တာာ�တော်�်�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�ပါါသည််။ အနာာကိုု�ဆေး�းကြော��ာပတ််တီးး�စီးး�၍ သူူစီးး�လာာသော�ာမြ�ည်းး�ပေါ်�်တွွင််
တင််ကာာ တည်းး�ခိုုခ
� န်းး�တခုုသို့့�� ခေါ်�်ဆော�ာင််သွားး��ပေး�းပါါသည််။တည်းး�ခိုုခ
� န်းး�ပိုုင််ရှှင််အားး�လည်းး�
�
လူူနာာကိုု�
ဆက််လက််ပြု�ုစုုပေး�းဖို့့�� မှာာ�ကြား�း�ပါါသည််။ “လူူနာာအတွွက်် ကျျသင့််�တာာတွေ�ေကိုု� အခုုကျနော်��်��ပေး�းမယ််၊
တကယ််လို့့��မလော��ာက််သေး�းရင််လည်းး� ပြ�န််လာာတဲ့့အခါါ
�
ထပ််ပေး�းပါ့့�မယ််” လို့့�� သူူကပြော�ာ��ပါါသည််။
ထိုု�အကြော��ာ�င်းး�အရာာကိုု� သခင််ယေ�ရှုုက မည််ကဲ့့�သို့့�� အဆုံးး��သတ််သည််ဟုု ထင််ပါါသနည်းး�။ “ သင််တို့့��သွားး��၍
ထိုုနည်းး�တူူ
�
ပြု�ုလော့�့�” ဟုု မိိန့််တော်�်�မူူ
�
ခဲ့့�ပါါသည််။

မင်းး� လုုပ််နိုု�င််ပါါသလားး�
• သခင််ယေ�ရှုုနည်းး�တူူ စွွန့််�လွှှတ််၍ ချျစ််ပါါ။
•	နှုုတ်ဖြ် �င့််�သာာမဟုုတ််ဘဲဲ လက််တွေ့�့�အလုုပ််ဖြ�င့််� ချျစ််ပါါ။ အခြား��းသူူများ��းကိုု� ဂရုုစိုု�က််သော�ာအခါါ
သနား�းကရုုဏာာရှိကြော�����ာင်းး� ပြ�သနေ�ေခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။
•	သခင််ယေ�ရှုုကိုု� စိိတ််နှှလုံးး��အကြွ�င်းး�မဲ့့�ချျစ််ပြီး�း� အခြား��းသူူများ��းအားး� ချျစ််နိုုင််ရန််
�
သန့််�ရှှင်းး�သော�ာဝိိညာာဉ််တော်�်�၏ မစမှုုကိုု� တော�ာင်းး�ခံံပါါ။
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ဆော့�့�ကစား�းရအော�ာင််

ဘယ််တော့�့�မှှ မကုုန််ခမ်းး�သော�ာခွွက််
၁.	ကလေး�း�များ��းကိုု� အဖွဲ့့��နှှစ်ဖွဲ့့�
် �ခွဲဲ�ပါါ။ (အရေ�ေအတွွက်များ�
် �းလျှှင်် ထိုု�ထက်မ
် က ခွဲဲ�ပေး�းနိုု�င်ပါ
် ါသည််။)
၂.	တယော�ာ�က််နှှင့််�တယော�ာ�က်် ပုုခုံးး�ချ
� ျင်းး� တန်းး�ထားး�ပါါ။ တဦးးနှှင့်�တ
် ဦးး လက််တကမ်းး� အကွာာ�အဝေး�း�ထားး�ပါါ။
၃.	လူူတန်းး�၏ ထိိပ််ဆုံးး�တွ
� ွင်် ရေ�ပုံးး��တပုံးး��၊ နော�ာက််ဆုံးး�တွ
� ွင်လည်းး�
်
ရေ�ပုံးး��တပုံးး�� ထားး�ပေး�းပါါ။
၄.	ကလေး�း�တိုု�င်းး�ကိုု� စက္ကူူ�ခွွက််ငယ််တခွွက််စီီ ပေး�းပါါ။
၅. “စ” ဟုုပြော��ာသည််နှှင့််� ပထမဆုံးး��ကလေး�း�သည််ခွွက််ဖြ�င့််� ရေ�ပုံးး��ထဲဲမှရေ��ေကိုု� ခပ််ကာာ ထိုု�ရေ�ကိုု�
ဒုုတိိယကလေး�း�၏ခွွက်ထဲဲသို့့�
်
� လော�ာင်းး�ထည့််�ပေး�းရပါါမည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့�� တယော�ာ�က််ချျင်းး� အဆင့််�ဆင့််�
လော�ာင်းး�ထည့််�ပေး�းသွားး��ရပါါမည််။ နော�ာက််ဆုံးး�ကလေး�း�
�
သည်် ရေ�ကိုု�ရေ�ပုံးး�ထဲဲသို့့�
�
� လော�ာင်းး�ထည့််�ပြီး�း�သည််နှှင့််�
“ရေ�ထပ််လိုု�နေ�ပြီ�ီ” ဟုုပြော��ာရပါါမည််။
၆.	ထိုု�အခါါ ပထမဆုံးး��ကလေး�း�သည်် နော�ာက််ထပ််ရေ�တခွွက်ခ
် ပ််၍ ထိုု�နည်းး�အတိုု�င်းး� ဆက််လက်လု
် ုပ််ဆော�ာင််ရပါါမည််။
၇. ဦးးဆော�ာင််သူူများ��းအတွွက်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာအချျက်် - ပထမပိုု�င်းး�တွွင်် ရေ�ပုံးး��ထဲဲ၌ ရေ�အနည်းး�ငယ််သာာထားး�ပါါ။
နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် ရေ�များ��းများ��း ခပ််နိုု�င််အော�ာင်် ထပ််ဖြ�ည့််�ပေး�းပါါ။
၈.	ပိုု�မိုု�ပျော်�်��ရွှှင်ဖွ
် ွယ််ဖြ�စ််အော�ာင််လုုပ်ခြ် �င်းး�၊ ရေ�ပုံးး��တွွင်် အမှှတ်အ
် သားး�တခုုပြု�ုလုုပ်၍
် ငါးး�မိိနစ််အတွွင်းး� ထိုု�အမှှတ်ထိိ
်
အပြ�ည့််�ဖြ�ည့််�နိုု�င််ပါါမည််လားး�ဟုု ကလေး�း�များ��းအားး� စမ်းး�ကြ�ည့််�စေ�ပါါ။
• လက််တွေ့�့�အသက််တာာအတွွက််သင််ခန်းး�စာာ။ဘုုရား�းသခင််ထံံမှှရသော�ာအရာာများ�း�ကိုု�အခြား�း�သူူများ�း�အားး�ကျွွန်ုု�ပ််တို့�့ပြ�န််လည််ပေး�းအ
ပ််ရပါါမည််။

မေး�းခွွန်းး�များ�း�
၁. ကိုု�ယ့်�ခွ
် ွက််ထဲဲကရေ�ေကိုု� နော�ာက််တယော�ာ�က််အားး� ဘာာလို့့��ပေး�းတာာလဲဲ ကလေး�း�တို့့��။ ဘာာကြော��ာင့််� ကိုု�ယ့်�ဘာာသာာ
်
မသိိမ်းး�ထားး�တာာလဲဲ။ (သူူများ��းကိုု� များ��းများ��းပေး�းလေ�လေ� ကိုု�ယ်လည်းး�
်
များ��းများ��းရလာာလေ�လေ�မို့့��ပါါ)
၂.	ကျျမ်းး�စာာထဲဲမှာာ� လူူနာာတစ််ယော�ာက်အကြော�
်
�ာ�င်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါတယ််။ ဘာာကြော��ာင့််� ရှှမာာရိိလူူက
လူူနာာကိုု�ကြ�င််နာာပြီး�း� ကူူညီီခဲ့့�တာာလဲဲ။ (လိုု�အပ််ချျက််ရှိနေ���ေတဲ့့�သူူကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းချျင််တာာပါါ။)
၃.	ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ရှိိ� အကူူအညီီလိုု�အပ််နေ�သူူများ��းကိုု� မြ�င််နိုု�င်ရန်
် ် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��မျျက််လုံးး��ကိုု�
ဖွွင့််�ပေး�းတော်�်�မူူပါါဘုုရား�း။ ကျွွန်ုု�ပ််အသက််တာာရှိိ� အကူူအညီီလိုု�အပ််နေ�သူူများ��းကိုု� မြ�င််နိုု�င်ရန်
် ်
ယခုုပင််ပြ�သတော်�်��မူူပါါ သခင််ယေ�ရှုုဘုုရား�း။ (ခေ�တ္တတရပ််နား�းပါါ) အခြား��းသူူများ��းကိုု� ချျစ််ပြီး�း� ကူူညီီတတ်စေ�ရန်
်
်
ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� ပြု�ုပြ�င််ပေး�းတော်�်�မူူပါါ သခင််ယေ�ရှုုဘုုရား�း။
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လေ့�့ကျျင့််ခ
� န်းး�

၁

“ကရုုဏာာတော်�်�” အကြော��ာင်းး� ဆုုတော�ာင်းး�ချျက်် တတိိယစာာကြော��ာင်းး�ကိုု� မှှတ််မိိပါါသလားး�။ အော�ာက််တွွင််ချျရေး�းပါါ။

၂

အော�ာက််ပါါကွွက််လပ််များ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�ပါါ။
ယော�ာ၁၅:၁၂ ငါ့့�ပညတ််ဟူူမူူကားး� ငါါသည်် သင််တို့့ကိုု
� � ချျစ််သည့််�နည်းး�တူူ သင််တို့့သ
� ည်် အချျင်းး�ချျင်းး�ချျစ််ကြ�လော့�့�။

၃

ကားး�တိုု�င််ပေါ်�်တွွင်် အသေ�ခံံတော်�်�မူူခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� သခင််ယေ�ရှုုက ပြီး�း�ပြ�ည့််�စုံံသော�ာချျစ််
�
ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�အကြော��ာင်းး� သင့််�ကိုု�
မည််ကဲ့့�သို့�့ ဥပမာာပြ�နေ�ပါါသနည်းး�။

၄

သင််သိိသော�ာလူူတဦးးအတွွက်် ထိုု�ကဲ့့�သို့စွ
�့ ွန့််�လွှှတ််၍ ချျစ််နိုု�င််မည့််�နည်းး�လမ်းး�တခုုကိုု� ပြော��ာပါါ။

၅

တုံ့့�� ပြ�န််ရန််အချိိ�န််
	စက္ကူူ�၊ရော�ာင််စုံံ�ခဲဲတံံများ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� တစုံံ�တယော�ာက််အားး� ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�ပြ�သရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ပါါ။
ယနေ့�့အလွွတ််ကျျက််ရန်် ကျျမ်းး�ချျက််ကိုု� စက္ကူူ�ပေါ်�်တွွင်် ရေး�းသားး�၍လည်းး� ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။
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တေး�းကဗျာ�ာ သီီဆိုု�ရန််

ဘုုရား�းသခင််ကိုု� စိိတ််နှှလုံးး��အကြွ�ွင်းး�မဲ့့� ချျစ််သည််။
ကျွွန်ုု�ပ်် ချျစ််သည်် ကျွွန်ုု�ပ််ချျစ််သည််။
ဘုုရား�းသခင််ကိုု� ကိုု�ယ််စွွမ်းး�ရှိိ�သမျှှ ချျစ််သည််။
ကျွွန်ုု�ပ််ချျစ််သည်် ကျွွန်ုု�ပ််ချျစ််သည််။
ဘုုရား�းသခင််ကိုု� ဉာာဏ််စွွမ်းး�ရှိိ�သမျှှ ချျစ််သည််။
ကျွွန်ုု�ပ််ချျစ််သည်် ကျွွန်ုု�ပ််ချျစ််သည််။
ဘုုရား�းသခင််ကိုု� အစွွမ်းး�သတ္တိိ�ရှိိ�သမျှှနှှင့််� ချျစ််သည််။
ကျွွန်ုု�ပ််ချျစ််သည်် ကျွွန်ုု�ပ််ချျစ််သည််။
ကိုု�ယ််တော်�်�၏ မေ�တ္တာာ�ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််ခံံစား�းလိုုသည််။
�
ကျွွန်ုု�ပ််ခံံစား�းလိုုသည််။
�
ကျွွန်ုု�ပ််ခံံစား�းလိုုသည််။
�
ကျွွန်ုု�ပ်် ချျစ််သည်် ကျွွန်ုု�ပ််ချျစ််သည််။
ကိုု�ယ််တော်�်�၏မေ�တ္တာာ�သည်် စစ််မှှန််ကြော��ာင်းး� အခြား�း�သူူများ�း�အားး� သိိစေ�လိုုသည််။
�
ကျွွန်ုု�ပ်် ချျစ််သည်် ကျွွန်ုု�ပ််ချျစ််သည််။
ဦးးဆော�ာင််သူူက တကြော��ာ�င်းး�ဆိုု�ပြ�လိုု�က်၊် ကလေး�း�များ��းက နော�ာက််တကြော��ာ�င်းး�ဆိုု�လိုု�က်ဖြ် �င့််�
လုုပ််ဆော�ာင််ရပါါမည််။ ထို့့��နော�ာက်် ကလေး�း�များ��းအားး� မိိမိိတို့့��ဘာာသာာ တေး�းကဗျာ�ာတပုုဒ်် စပ််ဆိုု�ကြ�ည့််�ရန််
တိုု�က််တွွန်းး�ပါါ။ သူူတို့့�� အကြံ�ံပြု�ုသမျှှကိုု� သင််ပုုန်းး�ပေါ်�်တွွင်် ချရေး��း�ပေး�းပါါ။ သူူတို့့�ကို
� ယ််တိုု
ု�
င််� စပ််ဆိုု�ထားး�သော�ာ
သီီချျင်းး�ကဗျာ�ာကြော��ာင့််� ကလေး�း�များ��း မည််မျှှ တတ််ကြွ�လာာသည််ကိုု� ကြ�ည့််ရှုု� လိုု�က််ပါါ။
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တ
နောာင်

ဆိုးး��ညစ််သော�ာ ကျွွန််ဥပမာာ (မ၁၈:၂၁-၃၅)

ကျွွန်ုု�ပ််၏ အပြ�စ််များ�း�အတွွက််
တော�ာင်းး�ပန််ပါါ၏။ ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု�
သန့််�ရှှင်းး�စင််ကြ�ယ််စေ�တော်�်�မူူပါါ။

ဆာာ (၅၁:၂)
ဒုုစရိုု�က််အညစ််အကြေး��းကိုု� အကုုန််အစင််ဆေး�းကြော��ာ၍
အကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� သန့််�ရှှင်းး�စေ�တော်�်�မူူပါါ။
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် ရခခြင်းးး
နနောာင်တ

မင်းး� ပြော��ာနိုု�င််သလားး�။

ကျွွန်ုု�ပ််၏ အပြ�စ််များ�း�အတွွက်် တော�ာင်းး�ပန််ပါါ၏။ ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု�
သန့််�ရှှင်းး�စင််ကြ�ယ််စေ�တော်�်�မူူပါါ။
–––––
ဆာာ (၅၁:၂)

ဒုုစရိုု�က််အညစ််အကြေး��း�ကိုု� အကုုန််အစင််ဆေး�းကြော��ာ၍ အကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� သန့််�ရှှင်းး�စေ�တော်�်�မူူပါါ။

တစုံံ�တရာာ ါ မည််သို့့��
�်အခါ
း�သည့်
။
င်းး�ပြီး�
ွ
ယွ
မှား��း
ါသနည်းး�
ရပါ
း
ခံံစား�

မင်းး� ရှာာ�တွေ့�့�ပါါသလားး�။
မ ၆:၉-၁၅
တ ၃:၁၉
၁ ယော�ာ ၁:၉

ကျွွန်ုု�ပ်် တော�ာင်းး�ပန််ပါ

ါသည််ဟုု
ပြော��ာရန်် အဘယ််အ
ရာာက
ဆီးး�တားး�နေ�ပါါသနည်းး�
။
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ခွွင့်
်�လွှ
သည့် ှတ််ခြ�င်းး�
�်အ
ခံံစား
�းရပါ ခါါ မည်
်သို့့��
ါသ
နည်းး�
။
ခံံရ

် ရခခြင်းးး
နနောာင်တ

ဆုုတော�ာင်းး�ရန်် အဖွဲ့့��ခွဲဲ� လုုပ််ဆော�ာ င််ခြ�င်းး�
ဆုုတော�ာင်းး�ချိိ�န််တွွင််ကလေး�း�များ��းကိုု�အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�ဆုတောု �ာင်းး�၍ဦးးဆော�ာင််ပေး�းပါါ။ “ကျွွန်ုု�ပ််
ကျူးး��လွွန်မိိသော�ာ
်
အပြ�စ််များ�း�အတွွက််တော�ာင်းး�ပန််ပါါ၏။ သန့််�ရှှင်းး�စေ�တော်�်�မူူပါါ။” ကလေး�း�များ��းက
ထိုု�ဆုတောု �ာင်းး�ချျက််ကိုု� နော�ာက််မှှ လိုု�က််ဆိုု�ပါါစေ�။ မိိမိိအားး� ဘုုရား�းသခင်် ခွွင့််�လွှတ်
ှ ်ရန််နှှင့််�
အခြား��းသူူများ��းအားး� ကိုုယ်
� ်တိုုင်
� ် ခွွင့််�လွှတ်
ှ ်နိုုင်
� ်ရန်် ကလေး�း�များ��းက သူူတို့့�၏
� ကိုုယ်
� ်ပိုုင်
� ်စကားး�လုံးး��ဖြ�င့််�
ရိုးး��ရှှင်းး�စွာာ� တိုု�တိုု�တုတ်
ု ်တုုတ်် ဆုုတော�ာင်းး�ကြ�စေ�ပါါ။ နမူူနာာသင််ခန်းး�စာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�
ဘုုရား�းသခင််၏ နာာမတော်��်�နှှင့််� ဂုုဏ််တော်�်�များ��းကိုု� ကြွေး��းကြော်��်�၍လည်းး� ဆုုတော�ာင်းး�နိုုင်
� ကြ�ပါ
်
ါသည််။

ပြော��ာပါါ။
•	ခွွင့််�လွှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပတ််သက််၍ မည််သည့််အပိုု
� �င်းး�ကိုု� နား�းလည််ရန်် အခက််ခဲဲဆုံးး�� ဖြ�စ််သနည်းး�။
• သင့််ကိုု
� � နာာကျျင််စေ�သော�ာသူူများ��းကိုု� ခွွင့််�လွှှတ််ရန်် အဘယ််ကြော��ာင့််� ခက််ခဲဲနေ�ရပါါသနည်းး�။
•	ကျွွန်ုု�ပ််တော�ာင်းး�ပန််ပါါတယ််။ ခွွင့််�လွှှတ််ပါါဟုု ပြော��ာရန်် အဘယ််ကြော��ာင့််� ခက််ခဲဲနေ�ရပါါသနည်းး�။
•	ဘုုရား�းသခင််ရှေ့�့�၊ မိိဘများ��းရှေ့�့�၊ ညီီအကိုု�မော�ာင််နှှမများ��းနှှင့််� သူူငယ််ချျင်းး�များ��းရှေ့�့�တွွင််
အပြ�စ််တစုံံ�တရာာမရှိိ�သည့််အခါါ
�
မည််သို့့��ခံံစား�းရပါါသနည်းး�။
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အားး�လုံးး��၏အပြ�စ််ကိုု� ခွွင့််�လွှတ်
ှ ်ပေး�းလိုု�သော�ာ ဘုုရား�းသခင််၏အလိုုတော်� �်�အကြော��ာ�င်းး�ဖြ�င့််�
စတင််ဆွေး�း�နွှေး�း�ပါါ။ ကိုုယ်
� ်တော်�်�တိုုင်
� ် ဥပမာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ကိုု�
ခွွင့််�လွှတ်
ှ ်တော်�်�မူူသည့််နည်းး�တူူ
�
အခြား��းသူူများ��းအားး�လည်းး� ခွွင့််�လွှတ်
ှ ်ရန်် ဆန္ဒဒရှိိ�ရပါါမည််။
ပဌနာာတော်�်�ကိုု�လည်းး� အတူူတကွွ ဖတ််နိုုင်
� ်ပါါသည််။ ခွွင့််�လွှတ်
ှ ်ရန်် ခက််ခဲဲသော�ာ
အချိိ�န််များ��းအကြော��ာ�င်းး� ကလေး�း�များ��းအားး� ပွွင့််�ပွင့်ွ ်�လင်းး�လင်းး� ဝေ�မျှစေ��ေပြီး�း� ခွွင့််�လွှတ်
ှ ်ခံံရသည့််အ
� ခါါ
မည််ကဲ့့�သို့့�� ခံံစား�းရသည််နှှင့့်� နှိုုင်းး�ယှှဉ်ကြ�
် ည့််�စေ�ပါါ။
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မင်းး� ကြား�း�ပါါသလားး�
ဆိုးး��ညစ််သော�ာကျွွန်် (မ၁၈:၂၁-၃၅)

ကို�ုပြ�စ််မှား��းသော�ာသူူအားး� ဘယ််နှှကြိ�ိမ််တိုုင််အော�ာင််
�
ခွွင့််�လွှှတ််ရမည််လဲဲ။ ခုုနှှစ််ကြိ�ိမ််ပါါလားး�” ဟုု ပေ�တရုုက
“ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��
သခင််ယေ�ရှုုကိုု� မေး�းခဲ့့�ပါါသည််။ သခင််ယေ�ရှုုက “ခုုနှှစ််ဆယ်် ခုုနှှစ််လီီမြော��ာက််အော�ာင်် ခွွင့််�လွှှတ််ရမည််”
ဟုု

အဖြေ�ေ�ပေး�းပြီး�း�

အော�ာက််ပါါဥပမာာကိုု� ပြော��ာပြ�ပါါသည််။ မင်းး�ကြီး��တပါးး�
း
သည်် သူူ၏ငယ််သားး�များ��းအားး�
သူ့့�အပေါ်�်�မှှ
အကြွေး��း�မည််မျှှရှိိ�ကြ�သနည်းး�ဟုု
မေး�းတော်�်�မူူခဲ့့�ပါါသည််။
ငယ််သားး�တဦးးက
ဘယ််တော့�့�မှှ
ပြ�န််မဆပ််နိုုင််လော�ာက််အော�ာင််
�
များ��းပြား�း�သော�ာ အကြွေး��း�များ��းတင််နေ�ပါါသည််ဟုု ပြ�န််ဖြေ�ေပါါသည််။
ထိုုအ
� ခါါ မင်းး�ကြီး��က
း
“မင်းး�ကိုု�ရော�ာ မင်းး�ရဲ့့�မိိသားး�စုုကိုု�ပါါ
ကျွွန််အဖြ�စ််ရော�ာင်းး�ပြီး�း� အကြွေး��း�ဆပ််ရမယ််” ဟုု ပြော��ာပါါသည််။
ထိုုအ
� ခါါ ငယ််သားး�က “ထိုု�သို့့�� မပြု�ုပါါနှှင့််သခင််
�
၊ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ကို�ု
သနား�းတော်�်�မူူပါါ” ဟုု တော�ာင်းး�ပန််ပါါသည််။ မင်းး�ကြီး��း သည််
စိိတ််နှှလုံးး��နူးး�ညံ့့�ပြီး��း သနား�းတတ််သော�ာကြော��ာင့််� “ကော�ာင်းး�ပြီ�ီ၊
အကြွေး��း�အားး�လုံးး��ကိုု� လျှော်�်��ပေး�းလိုု�က်ပြီ် �ီ” ဟုု ပြော��ာပါါသည််။
ထိုုအ
� ခါါ ငယ််သားး�သည်် မည််ကဲ့့�သို့့�� ဆက််လက်် လုုပ််ဆော�ာင််မည််
ဟုုထင််ပါါသနည်းး�။
သူူသည််
ထွွက််သွားး��ပြီး�း�
သူ့့�ထံံတွွင််
အကြွေး��း�အနည်းး�ငယ််တင််နေ�သော�ာ
အခြား��းငယ််သားး�တဦးးကိုု�
တွေ့�့�လျှှင်် “မင်းး�ငါ့့�ကို�ု အကြွေး��း�မဆပ််လျှှင်် ထော�ာင််ချျပစ််မည််”
ဟုု ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််ပါါသည််။ ထိုုအ
� ခါါ “ထိုု�သို့့�မ
� ပြု�ုပါါနှှင့််၊� သနား�းပါါ”
ဟုု
တော�ာင်းး�ပန််သော်�်�လည်းး� ငယ််သားး�သည်် စိိတ််နှှလုံးး��မာာကြော��ာပြီး�း�
သနား�းခြ�င်းး�မရှိသော����ာကြော��ာင့််�
အကြွေး��း�တင််နေ�သော�ာသူူကိုု�
ထော�ာင််ချျပစ််ပါါသည််။
ထိုု�အကြော��ာ�င်းး�ကိုု�
မင်းး�ကြီး��ကြား�း�လျှှ
း
င််
အလွွန််ဒေါ�ါသထွွက််၍
“ဟယ််ဆိုးး��ညစ််သော�ာကျွွန််၊
သင််တော�ာင်းး�ပန််သော�ာကြော��ာင့််�
သင့််�အကြွေး��း�အားး�လုံးး�� ကိုု� ငါါလျှော်�်��ပေး�းခဲ့့�တယ််။ ဘာာကြော��ာင့််� တခြား��းငယ််သားး�အပေါ်�်� ထိုု�ကဲ့့�သို့့�� သနား�းခြ�င်းး�
မရှိိ�တာာလဲဲ” ဟုု ပြော��ာပါါသည််။ ထို့့��နော�ာက်် မင်းး�ကြီး��း ဘာာလုုပ််သည််ဟုု ထင််ပါါသနည်းး�။ ရှိိ�သမျှှအကြွေး��း�အားး�လုံးး��
ကြေ��သည််အထိိ ထိုု�ဆိုးး��ညစ််သော�ာ ငယ််သားး�ကိုု� ထော�ာင််ချျထားး�လိုု�က််ပါါတော့�့�သည််။

မင်းး� လုုပ််နိုု�င််ပါါသလားး�
•	သင့််အပြ�စ််များ��းအတွွက််
�
နေ့�့စဉ်် နော�ာင််တရပါါ။ မိုးး��ပွွင့််�ကဲ့့�သို့့�� ဖြူ�ူစင််စေ�ရန်် ဘုုရား�းသခင််ကိုု�
ဆေး�းကြော��ာခိုု�င်းး�ပါါ။
•	သင့််အပြ�စ််များ��းအားး�လုံးး�
�
�ကိုု� ဘုုရား�းသခင််က ဆေး�းကြော��ာပြီး�း�ကြော��ာင်းး� ယုံံ�ကြ�ည််ပါါ။
•	နော�ာက််တကြိ�ိမ်် အပြ�စ််မလုုပ််မိစေ��ေရန်် ကူူညီီမစဖို့့�� ဘုုရား�းသခင််အားး� တော�ာင်းး�လျှော�ာ�က််ပါါ။
•	နူးး�ညံ့့�သိိမ််မွေ့�့�ပြီး�း� ခွွင့််�လွှှတ််တတ််သော�ာသူူဖြ�စ််စေ�ရန်် ဘုုရား�းသခင််အားး� ပြု�ုပြ�င််ခိုု�င်းး�ပါါ။
•	အခြား��းသူူများ��းအားး� အညှိုးး���အတေး�း�မထားး�ဘဲဲ ခွွင့််�လွှှတ််တတ််စေ�ပါါ။
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ဆော့�့�ကစား�းရအော�ာင််
မီးး�နီီ၊မီးး�စိိမ်းး�

၁.	တာာထွွက်မှ
် ှတ်နှ
် ှင့််� ပန်းး�ဝင််ရန်် နေ�ရာာများ��းကိုု� ပြ�သပါါ။
၂.	တာာထွွက်မ
် ည့််�နေ�ရာာတွွင်် စီီတန်းး�၍ ရပ််နေ�စေ�ပါါ။
၃. ဦးးဆော�ာင််သူူက မီးး�စိိမ်းး�ဟုု အော်�်�လျှှင်် ပန်းး�ဝင််ရန်် ပြေး��းရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� မီးး�နီီဟုု အော်�်�လျှှင်် ချျက််ချျင်းး� ရပ််ရပါါမည််။
မရပ််သော�ာသူူများ��းသည်် တာာထွွက်ရန်
် ် နေ�ရာာမှှ ပြ�န််ပြို�ု�င််ရပါါမည််။
၄. ဦးးဆော�ာင််သူူက ပန်းး�ဝင််သည့််�နေ�ရာာတွွင်် ပြို�ု�င််မည့််�သူူများ��းအားး� ကျော�ာ�ပေး�း၍ ရပ််ပြီး�း� အော်�်�ရပါါမည််။ အရင််ဆုံးး��
ပန်းး�ဝင််သော�ာသူူသည်် အနိုု�င်ရပါ
် ါမည််။
၅.	မီးး�နီီဟုု အော်�်�ပြီး�း�သည််နှှင့်�် ပြို�ု�င််ပွဲဲ�ဝင််များ��း ရပ််ကြော��ာင်းး� သိိရှိိ�ရန်် ဦးးဆော�ာင််သူူက ချျက််ချျင်းး�
လှှည့််�ကြ�ည့််�စစ််ဆေး�းရပါါမည််။ အကယ််၍ မရပ််သော�ာသူူရှိိ�လျှှင်် တာာထွွက်သ
် ည့််� နေ�ရာာသို့့��ပြ�န်သွားး
် ��စေ�၍
ထိုု�နေ�ရာာမှှ ပြ�န််လည်် ယှှဉ််ပြို�ု�င််စေ�ရပါါမည််။
၆. အထက််ပါါ အတိုု�င်းး� ထပ််တလဲဲလဲဲ ယှှဉ်ပြို�
် ု�င််စေ�ပါါ။
• လက််တွေ့�့�အသက််တာာအတွွက်် သင််ခန်းး�စာာ။ ဤကစား�းနည်းး�တွွင်် နော�ာင််တရခြ�င်းး�ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််ပါါသည််။
လူူတဦးးသည်် တခုုခုု မှား��းသည််နှှင့်�် (၁) ချျက််ချျင်းး�ရပ်် (၂) နော�ာက််လှှည့််� (၃) စသည့််�နေ�ရာာသို့့� ပြ�န််သွားး��ကာာ (၄) နော�ာက််တကြိ�ိမ််
ပြ�န််စရပါါမည််။

မေး�းခွွန်းး�များ�း�
၁.	ကစား�းစဉ်် မီးး�နီီဟုု အော်�်�လိုု�က်သော်�်�လည်းး�
်
မရပ််မိိသည့််�အခါါ သို့့��မဟုုတ်် လဲဲကျျသွားး��သည့််�အခါါ
ဘာာဆက််လုုပ််ရမည််နည်းး�။ (ချျက််ချျင်းး�ရပ််၊ နော�ာက််လှှည့်�၊် စသည့််�နေ�ရာာသို့့�� ပြ�န််သွားး��ကာာ နော�ာက််တကြိ�ိမ််
ပြ�န််စရပါါမည််။)
၂.	ကျျမ်းး�စာာတွွင်် ငယ််သားး�သည်် မင်းး�ကြီး�း�၏ ကျေး�း�ဇူးး�နှှင့်�် သနား�းကရုုဏာာကိုု� ခံံစား�းရပါါသလားး�။ (ခံံစား�းခဲ့့�ရပါါသည််။)
အခြား��းသူူကိုု� ထိုု�ကျေး�း�ဇူးး�နှှင့်�် သနား�းကရုုဏာာအတိုု�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ပါါသလားး� (မလုုပ်ဆော�ာ
်
င််ခဲ့့�ပါါ။) ဆိုးး��ညစ််သော�ာ
ကျွွန််အတွွက်် မင်းး�ကြီး�း�မည််ကဲ့့�သို့့�� ခံံစား�းခဲ့့�ရပါါသနည်းး�။ (ဒေါ�ါသထွွက်ပါ
် ါသည််)
၃. သခင််ယေ�ရှုုဘုုရား�း ကိုု�ယ်တော်
် �်�သည်် ကျွွန်ုု�ပ််အားး� ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�နှှင့််� ခွွင့်�လွှ
် ှတ်ခြ် �င်းး�ကိုု� ပေး�းသနား�းခဲ့့�ပါါသည််။
ကျွွန်ုု�ပ်် မပြု�ုလုုပ်ရ
် မည့််�အရာာများ��းကိုု� ကျူးး��လွွန်မိိ
် သည့််�အခါါ နော�ာင််တရရန်် ဖော်�်�ပြ�သွွန်သ
် င််တော်�်�မူူပါါ။
(နော�ာင််တရခြ�င်းး� ဆိုု�သည််မှာာ� ချျက််ချျင်းး�ရပ််၊ နော�ာက််ပြ�န််လှှည်် ၊စမှှတ်သို့့�
် � ပြ�န််သွားး��ကာာ ၊ပြ�န််လည်အ
် စပြု�ုခြ�င်းး�
ဖြ�စ််ပါါသည််။) နော�ာင််တရရန်် လိုု�အပ််သော�ာအရာာများ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�တော်�်�မူူပါါ။ (ခေ�တ္တတရပ််နား�းပါါ၊) ကျွွန်ုု�ပ််၏အပြ�စ််ကိုု�
ဆေး�းကြော��ာပြီး�း� ခွွင့်�လွှ
် ှတ်တော်
် �်�မူူသော�ာ ကိုု�ယ်တော်
် �်�၏ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�အတွွက်် ကျေး�း�ဇူးး�တင််ပါါ၏။
အခြား��းသူူများ��းအားး�လည်းး� ကျွွန်ုု�ပ်် ခွွင့််�လွှှတ်နို
် ု�င်စေ�
် တော်�်�မူူပါါ။

©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.

47

် ရခခြင်းးး
နနောာင်တ
လေ့�့ကျျင့််ခ
� န်းး�

၁

နော�ာင််တရခြ�င်းး� အကြော��ာင်းး�ဆုုတော�ာင်းး�ချျက်် စတုုတ္ထထစာာကြော��ာင်းး�ကိုု� မှှတ််မိိပါါသလားး�။ အော�ာက််တွွင််ချျရေး�းပါါ။

၂

အော�ာက််ပါါကွွက််လပ််များ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�ပါါ။
ဆာာ (၅၁:၂) ဒုုစရိုု�က််အညစ််အကြေး��းကိုု� အကုုန််အစင််ဆေး�းကြော��ာ၍ အကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� သန့််�ရှှင်းး�စေ�တော်�်�မူူပါါ။

၃

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့၏
� အပြ�စ််များ�း�ကိုု� အဘယ််ကြော��ာင့််� နေ့�့စဉ််ဝန််ခံံသင့််�ပါါသနည်းး�။

၄

အခြား�း�သူူများ�း�အားး� ခွွင့််�လွှှတ််ရန်် အဘယ််ကြော��ာင့််� အရေး�းကြီး�း�ပါါသနည်းး�။

၅

တုံ့့�� ပြ�န််ရန််အချိိ�န််
	ခွွင့််�လွှှတ််ခြ�င်းး�များ�း�ကိုု� ချိိ�တ််ဆက််ခြ�င်းး� စက္ကူူ�အပိုု�င်းး�အစများ�း�ကိုု� အရွွယ််အစား�း တူူညီီစွာာ�ညှှပ််၍ တဖက််တွွင််
….ချိိ�န််တွွင်် ဘုုရား�းသခင််က ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� ခွွင့််�လွှှတ််သည််ဟုု ရေး�းပါါ။ အခြား�း�တဖက််တွွင်် …..ချိိ�န််၌
ကျွွန်ုု�ပ််က အခြား�း�သူူများ�း�ကိုု� ခွွင့််�လွှှတ််သည််ဟုု ရေး�းပါါ။ ထိုု�စက္ကူူ�အပိုု�င်းး�အစများ�း�ကိုု� ချိိ�န်းး�ကြိုး�း��သဖွွယ််
တကွွင်းး�နှှင့််�တကွွင်းး�ဆက််၍ အခန်းး�ထဲဲတွွင်် ချိိ�တ််ဆွဲဲ�ထားး�ပါါ။ ထိုု�အရာာကိုု� ကြ�ည့််၍
� ဘုုရား�းသခင််၏ အဆုံးး��တိုု�င််
ခွွင့််�လွှှတ််တော်�်�မူူခြ�င်းး�ကိုု� အော�ာက််မေ့�့နိုုင််ပါါသည််။
�

48

် ရခခြင်းးး
နနောာင်တ
တေး�းကဗျာ�ာ သီီဆိုု�ရန််

စကားး�နား�းမထော�ာင််မိိလျှှင်် ဘာာလုုပ််ရမလဲဲ။
နော�ာင််တရပါါ၊ ဆုုတော�ာင်းး�ပါါ၊ ပြ�န််လှှည့််�ပါါ။
တခုုခုုအပြော��ာမှား��းလျှှင်် ဘာာလုုပ််ရမလဲဲ။
နော�ာင််တရပါါ၊ ဆုုတော�ာင်းး�ပါါ၊ ပြ�န််လှှည့််�ပါါ။
လိိမ််ညာာပြော��ာမိိလျှှင်် ဘာာလုုပ််ရမလဲဲ။
နော�ာင််တရပါါ၊ ဆုုတော�ာင်းး�ပါါ၊ ပြ�န််လှှည့််�ပါါ။
တဦးးဦးးနှှင့််� ရန််ဖြ�စ််လျှှင်် ဘာာလုုပ််ရမလဲဲ။
နော�ာင််တရပါါ၊ ဆုုတော�ာင်းး�ပါါ၊ ပြ�န််လှှည့််�ပါါ။
ခွွင့််�မလွှှတ််နိုု�င််သော�ာအခါါ ဘာာလုုပ််ရမလဲဲ။
နော�ာင််တရပါါ၊ ဆုုတော�ာင်းး�ပါါ၊ ပြ�န််လှှည့််�ပါါ။
နူးး�ညံ့့�သိိမ််မွေ့�့� ခြ�င်းး�မရှိိ�လျှှင်် ဘာာလုုပ််ရမလဲဲ။
နော�ာင််တရပါါ၊ ဆုုတော�ာင်းး�ပါါ၊ ပြ�န််လှှည့််�ပါါ။
ကိုု�ယ့််သဘော�ာနဲ့့
�
� ကိုု�ယ််လုုပ််မိိလျှှင်် ဘာာလုုပ််ရမလဲဲ။
နော�ာင််တရပါါ၊ ဆုုတော�ာင်းး�ပါါ၊ ပြ�န််လှှည့််�ပါါ။
ဦးးဆော�ာင််သူူက တကြော��ာ�င်းး�ဆိုု�ပြ�လိုု�က်၊် ကလေး�း�များ��းက နော�ာက််တကြော��ာ�င်းး�ဆိုု�လိုု�က်ဖြ် �င့််�
လုုပ််ဆော�ာင််ရပါါမည််။ ထို့့��နော�ာက်် ကလေး�း�များ��းအားး� မိိမိိတို့့��ဘာာသာာ တေး�းကဗျာ�ာတပုုဒ်် စပ််ဆိုု�ကြ�ည့််�ရန််
တိုု�က််တွွန်းး�ပါါ။ သူူတို့့�� အကြံ�ံပြု�ုသမျှှကိုု� သင််ပုုန်းး�ပေါ်�်တွွင်် ချရေး��း�ပေး�းပါါ။ သူူတို့့�ကို
� ယ််တိုု
ု�
င််� စပ််ဆိုု�ထားး�သော�ာ
သီီချျင်းး�ကဗျာ�ာကြော��ာင့််� ကလေး�း�များ��း မည််မျှှ တတ််ကြွ�လာာသည််ကိုု� ကြ�ည့််ရှုု� လိုု�က််ပါါ။
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မ်းွ
မွ
း
း
း
ချီး

ခ် ခြင်းးး
ွ
ယ်
ကွ
း
း
းး ကိုး

စိိတ််နှှလုံးး��ပါါလျျက်် ကိုု�ယ််တော်�်�ကိုု�
ချီးး��မွွမ်းး�ထော�ာမနာာပြု�ုပါါမည််။

ခရစ္စစမတ််အကြော��ာင်းး� (ရှှင််လုုကာာခရစ််ဝင််ကျျမ်းး�အခန်းး�ကြီး�း�တစ််နှှင့််�နှှစ််)

ဆာာ ၉:၁
အိုု�ထာာဝရဘုုရား�း ကျွွန်ုု�ပ််သည်် စိိတ််နှှလုံးး�� အကြွ�င်းး
ွ �မဲ့့�
ကိုု�ယ််တော်�်�ကိုု� ချီးး��မွွမ်းး�ပါါမည််။
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ွ ခ် ခြင်းးး
ချီး း းး မွမ်းွ းး ကိုးးးကွယ်

မင်းး� ပြော��ာနိုု�င််သလားး�။

စိိတ််နှှလုံးး��ပါါလျျက်် ကိုု�ယ််တော်�်�ကိုု� ချီးး��မွွမ်းး�ထော�ာမနာာပြု�ုပါါမည််။
–––––
ဆာာ ၉:၁

အိုုထာာဝရဘုုရား�း
�
ကျွွန်ုု�ပ််သည်် စိိတ််နှှလုံးး��အကြွ�င်းး�မဲ့့� ကိုုယ််တော်�်�ကိုု
�
� ချီးး��မွွမ်းး�ပါါမည််။

ု�သည််မှာာ�

ချီးး��မွွမ်းး�ခြ�င်းး�ဆို
ည်းး�။
အဘယ််န

ဘုုရား�

းသခင်
်ကိုု�
မည််ကဲ့
့
�သို့့�
�
ချီးး��မွွမ်းး�နို
ု�င််မည်
်နည်းး�။

မင်းး� ရှာာ�တွေ့�့�ပါါသလားး�။
ဆာာ ၁၄၅

မ၂၁:၁၆-၁၇
၁ သက်် ၅:၁၈
ဗျာ�ာ ၄:၈-၁၁
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်တွွင််
မည််သည့််�အချိိ�န်
ု�
ဘုုရား�းသခင််ကို
်နည်းး�။
ချီးး��မွွမ်းး�နိုု�င််မည်

ွ ခ် ခြင်းးး
ွ းး ကိုးးးကွယ်
ချီး း းး မွမ်း

ဆုုတော�ာင်းး�ရန်် အဖွဲ့့��ခွဲဲ� လုုပ််ဆော�ာ င််ခြ�င်းး�
ဆုုတော�ာင်းး�ချိိ�န််တွွင်် ကလေး�း�များ��းကိုု� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� ဆုုတော�ာင်းး�၍ ဦးးဆော�ာင််ပေး�းပါါ။
“ကျွွန်ုု�ပ််သည်် စိိတ််နှှလုံးး��ပါါလျျက်် ကိုု�ယ််တော်�်�ကိုု� ချီးး��မွွမ်းး�ပါါမည််။” ကလေး�း�များ��းက
ထိုု�ဆုတောု �ာင်းး�ချျက််ကိုု� နော�ာက််မှှ လိုု�က််ဆိုု�ပါါစေ�။ ဘုုရား�းသခင််သည်် မည််မျှှ
ကော�ာင်းး�မြ�တ််ပြီး�း� အံ့့�ဩဖွွယ််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ကလေး�း�များ��းက တိုု�တိုု�တုတ်
ု ်တုုတ်ဖြ် �င့််� သူူတို့့�၏
�
ကိုုယ်
� ်ပိုုင်
� ်စကားး�လုံးး��ဖြ�င့််� ရိုးး��ရှှင်းး�စွာာ� ဆုုတော�ာင်းး�ကြ�စေ�ပါါ။ နမူူနာာသင််ခန်းး�စာာတွွင််
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ဘုုရား�းသခင််၏ နာာမတော်��်�နှှင့််�ဂုဏ်
ု ်တော်�်�များ��းကိုု� ကြွေး��းကြော်��်�၍လည်းး�
ဆုုတော�ာင်းး�နိုုင်
� ကြ�ပါ
်
ါသည််။

ပြော��ာပါါ။
•	တခါါတရံံတွွင်် အခြား��းအရာာများ��းထက်် ဘုုရား�းသခင််ကိုု� ချီးး��မွွမ်းး�ရန်် ပိုု၍
� လွွယ််ကူူတတ််ပါါသည််။
• ဘုုရား�းသခင််ကိုု� ချီးး��မွွမ်းး�ရန်် လွွယ််ကူူသည််ဟုု ခံံစား�းရသော��ာအချိိ�န််များ��းအကြော��ာ�င်းး� မျှဝေ��ေစေ�ပါါ။
• ဘုုရား�းသခင််ကိုု� ချီးး��မွွမ်းး�ရန်် ပိုု�မိုခ
ု� က််ခဲဲသည််ဟုု ခံံစား�းရသော��ာအချိိ�န််များ��းအကြော��ာ�င်းး� မျှဝေ��ေစေ�ပါါ။
•	ကျေး�း�ဇူးး�တင််တတ််သော�ာ နှှလုံးး��သားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် ဘုုရား�းသခင််ကိုု� ကျေ�ေနပ််စေ�ရုံံ�သာာမက
ချီးး��မွွမ်းး�ခြ�င်းး�၏ တစိိတ််တပိုု�င်းး�လည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ အိိပ််ယာာထလျှှင်် ချီးး��မွွမ်းး�ပါါ၊ စား�းလျှှင််
ချီးး��မွွမ်းး�ပါါ။ ကျော�ာ�င်းး�သွားး��လျှှင််လည်းး� ချီးး��မွွမ်းး�ပြီး�း� အိိမ််ပြ�န််ရော�ာက််လျှှင််လည်းး� ချီးး��မွွမ်းး�ပါါ။
အိိပ််ယာာမဝင််ခင််လည်းး� ချီးး��မွွမ်းး�လိုု�က််ပါါဦးး။
•	ချီးး��မွွမ်းး�တတ််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််� မွေး�း�မြူ�ူခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ကော�ာင်းး�ကင််အဘကိုု�
ကျေ�ေနပ််စေ�ရုံံ�သာာမက မိိမိိကိုယ််တိုု
ု�
င််လည်းး�
�
ပျော်�်��ရွှှင််ရပြီး�း� ကော�ာင်းး�ကြီး�း�မင်္ဂ�ဂလာာ ခံံစား�းရပါါမည််။
မည််သို့့�� ဝတ််ပြု�ုကိုးး��ကွွယ််ရမည််ကိုု� ကလေး�း�များ��း သိိရှိိ�တတ််ကြ�ပါါသည််။ သခင််ယေ�ရှုုအပေါ်�်�
ထားး�သော�ာချျစ််မြ�တ််နိုးး��မှုုကိုု� ပြ�သရန်် မတွွန့််�ဆုတ်
ု ်တတ််ကြ�ဘဲဲ စည်းး�လုံးး��ညီီညွတ်
ွ ်စွာာ�ဖြ�င့််ပင််
�
လုုပ််ဆော�ာင််တတ််ကြ�ပါါသေး�းသည််။ ကလေး�း�များ��းအကြို�ု�က််ဆုံးး�� ဝတ််ပြု�ုကိုးး��ကွွယ််ခြ�င်းး�ပုံံ�စံံ
အကြော��ာ�င်းး� မျှဝေ��ေကြ�စေ�ပါါ။ ကျေး�း�ဇူးး�တင််တတ််ခြ�င်းး�အကြော��ာ�င်းး� အလေး�း�အနက််ထားး�
ပြော��ာကြား�း�ပါါ။ အချိိ�န််တိုု�င်းး�အရာာတိုု�င်းး�အတွွက်် ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�ချီးး��မွွမ်းး�ရန်် ခက််ခဲဲတတ််ပါါသည််။
ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�ချီးး��မွွမ်းး�တတ််သည့််� အလေ့�့�အထကိုု� စတင််ပျိုး�း��ထော�ာင််ရန်် နော�ာက််ကျျသည််ဟူူ၍
မရှိိ�ပါါ။
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ခရစ််စမတ််အကြော��ာင်းး� (လုု ၁နှှင့််၂)
�

လွွ

န််ခဲ့့�သော�ာ နှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၂၀၀၀) ကျော်�်��တွွင်် မာာရိိဟူူသော�ာ အမျိုး�း��သမီးး�ငယ််ထံံသို့့�� ဂါါဗြေ�ေလဟူူသည့််�
ကော�ာင်းး�ကင််တမန််တပါးး� ရော�ာက််လာာခဲ့့�ပါါသည််။ သူ့့�ထံံတွွင်် မာာရိိအတွွက်် အထူးး�သတင်းး�စကားး�တခုု
ပါါလာာပါါသည််။
“မာာရိရေ��ေ
မကြော���ာက််နဲ့့�။
မင်းး�က
ဘုုရား�းသခင််ရှေ့�့�မှာာ�
မျျက််နှာာ�ရတယ််။
သားး�ယော�ာက်ျားး���လေး�းမွေး�း�ပြီး�း�
ယေ�ရှုုလို့့��
အမည််ပေး�းရမယ််။
အဲဲဒီီကလေး�း�က
အလွွန်ကြီး် �း�မြ�တ်ပြီး�
် း�
အမြ�င့််�ဆုံးး��သော�ာ
ဘုုရား�းသခင််ရဲ့့�သားး�တော်�်�လို့့�� ခေါ်�်ဝေါ်�်ခြ�င်းး�ကိုု� ခံံရလိိမ့််မယ််
� ”။
သူူငယ််တော်�်�ယေ�ရှုုကိုု�
ဖွား��းမြ�င််ပြီး�း�တဲ့့�နော�ာက််
အ လွ ွ န််ဝမ်းး�မြော��ာက််ဝမ်းး�သာာကြ�ရပါ ါ သ ည်် ။
ကော�ာင်းး�ကင််တမန််များ��း ရုုတ််တရတ်် ဆင်းး�သက််လာာပြီး�း�
ဘုုရား�းသခင််အားး�
ချီးး��မွွမ်းး�ကြ�ပါါသည််။
“ကော�ာင်းး�ကင််ဘဝဂ််ဝယ််
ဘုုန်းး�ကြီး�း�စေ�သတည်းး�၊
မြေ�ေကြီး�း�ပေါ်�်၌လည်းး�
ငြိ�ိမ််သက််ခြ�င်းး�ရှိစေ���ေသတည်းး�။
လူူတို့့�အားး�
�
မေ�တ္တာာ�ကရုုဏာာ ရှိစေ���ေသတည်းး�” လို့့��
သူူတို့့�က
� ကြွေး��းကြော်��်�ကြ�ပါါသည််။ မကြာ�ာမီီ သိုးး��ထိိန်းး�များ��း
ရော�ာက််လာာပြီး�း� သူူငယ််တော်�်�ကိုု� ဖူးး�မြော်��်�ကြ�ပါါသည််။
သူူတို့့�� မြ�င််တွေ့�့�ရသော��ာ၊ ကြား�း�သိိရသော��ာအရာာများ��းအတွွက််
ဘုုရား�းသခင််၏
ဘုုန်းး�တော်�်�ကိုု�
ချီးး��မွွမ်းး�ကြ�ပါါသည််။
သူူငယ််တော်�်�ယေ�ရှုုကိုု� ဖူးး�မြော်��်�ရန်် အရှေ့�့��ပြ�ည််မှှ ပညာာရှိိ�များ��းလည်းး�
ခရီးး�ထွွက််လာာကြ�ပါါသည််။
လှှပစွာာ�
ထွွန်းး�လင်းး�တော�ာက််ပနေ�ေသော�ာ
ကြ�ယ််ကြီး�း�တလုံးး��က
သူူငယ််တော်�်�ဆီီ ရော�ာက််ရှိိ�နိုုင််ရန််
�
သူူတို့့�ကို
� ု� လမ်းး�ပြ�ပေး�းပါါသည််။ မာာရိိ၊ ယော�ာသပ််နှှင့််� သိုးး��ထိိန်းး�များ��း
နည်းး�တူူပညာာရှိိ�များ��းကလည်းး� သူူငယ််တော်�်�ကိုု� ဖူးး�မြော်��်�ကြ�ပါါသည််။ တနေ့�့�တွွင်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��လည်းး�
ကော�ာင်းး�ကင််ဘုံံ�၌ ကိုုယ််တော်�်�
�
၏ဘေး�းတွွင််စုုရုံးး��ပြီး�း� ထာာဝရ ဖူးး�မြော်��်�ကြ�ရပါါမည််။

မင်းး� လုုပ််နိုု�င််ပါါသလားး�
• ဘုုရား�းသခင််ကိုု� နေ့�့တိုု�င်းး�အချိိ�န််တိုု�င်းး� ချီးး��မွွမ်းး�ပါါ။
•	မည််သည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင််မဆိုု� ဘုုရား�းသခင််အားး� ချီးး��မွွမ်းး�ပါါ။ ဒါါက ကိုု�ယ့််�ဆုံးး�ဖြ� �တ််ချျက််သာာ
ဖြ�စ််ပါါသည််။
•	ကျေး�း�ဇူးး�တင််တတ််သော�ာ စိိတ််ထားး�မျိုး�း�� မွေး�း�မြူ�ူပါါ။ ကိုု�ယ့်�နံံဘေး�
်
းတွွင််ရှိနေ���ေသော�ာ မိိသားး�စုု၊
အပေါ�ါ�င်းး�အသင်းး�မိိတ််ဆွေ�ေများ��း၊ ဆရာာသမား�းများ��းအတွွက်် ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်� ချီးး��မွွမ်းး�ပါါ။
•	ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�ချီးး��မွွမ်းး�တတ််သော�ာ အလေ့�့�အထ မွေး�း�ပါါ။
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ဆော့�့�ကစား�းရအော�ာင််
My Favorite Song

၁.	ကလေး�း�သူူငယ််များ��းအတွွက်် ကိုု�ယ်အ
် မူူအရာာ လုုပ်ပြ�နို
် ု�င်သ
် ည့််� ဓမ္မမသီီချျင်းး�တပုုဒ်ကို
် ု� ရွေး�း�ချျယ််ပါါ။
၂.	သီီချျင်းး�ကိုု� အလွွတ်ရအော��ာ
်
င်် သင််ကြား�း�ပေး�းပါါ။
၃. အဖွဲ့့��နှှစ််ဖွဲ့့��ခွဲဲ�၍ သီီချျင်းး�စာာသားး�အလိုု�က်် စိိတ််ကြို�ု�က််ကိုု�ယ်အ
် မူူအရာာများ��းကိုု� အချျင်းး�ချျင်းး�
တိုု�င်ပ
် င််ဖန််တီးး�ပြု�ုလုုပ်စေ�ပါ
်
ါ။
၄. အဆင််သင့််�ဖြ�စ််လျှှင်် အဖွဲ့့��တဖွဲ့့��မှှ အခြား��းတဖွဲ့့��ကိုု� ကိုု�ယ်အ
် မူူအရာာများ��း သင််ပေး�းပြီး�း� အပြ�န််အလှှန်အနေ�ေဖြ
်
�င့််�
ပြ�န််လည်သ
် င််ယူူပါါ။
၅.	အားး�လုံးး�� တတ််မြော��ာက်ပြီး�
် း�သည့််�အခါါ အကြို�ု�က််ဆုံးး�� ကိုု�ယ်အ
် မူူအရာာကိုု� မဲဲပေး�း၍ရွေး�း�ချျယ််စေ�ပါါ။
အခြား��းမည််သည့််�သီီချျင်းး�ကိုု� ကြို�ု�က််နှှစ််သက််ပါါသနည်းး� ဟုုလည်းး� မေး�းပါါ။
• လက််တွေ့�့�အသက််တာာအတွွက်် သင််ခန်းး�စာာ။ ရင််သွေး�း�များ�း�အတွွက်် အသင့််�တော်�်�ဆုံးး��နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ဝတ််ပြု�ုကိုးး��ကွွယ််တတ််ရန််
သင််ယူနေ
ူ �ကြ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ အရေး�းကြီး�း�ဆုံးး��အပိုု�င်းး�မှာာ� မည််သည််က အနှှစ််သက််ဆုံးး�� သီီချျင်းး�ဖြ�စ််သလဲဲ၊
ဘာာကြော��ာင့််�နှှစ််သက််သလဲဲ ဆိုု�သည့််�အပိုု�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဦးးဆော�ာင််သူက
ူ မည််သည့််�သီီချျင်းး�ကိုု� နှှစ််သက််သည်် ဘာာကြော��ာင့််�
နှှစ််သက််သည််ကိုု� ပထမဦးးစွာာ� ဝေ�မျှှပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။

မေး�းခွွန်းး�များ�း�
၁. အဘယ််ကြော��ာင့််� ထိုု�သီီချျင်းး�ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ပါါသနည်းး�။ (အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာအချျက််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဟူူသော�ာ
မေး�းခွွန်းး�ကိုု� အချိိ�န််ယူူ၍ ဖြေ�ေကြား�း�စေ�ပါါ။ ထိုု�နည်းး�ဖြ�င့််� ဝတ််ပြု�ုကိုးး��ကွွယ်ခြ် �င်းး�အကြော��ာ�င်းး�၊ အဘယ််ကြော��ာင့််�
ဝတ််ပြု�ုကိုးး��ကွွယ်ခြ် �င်းး�ကိုု�နှှစ်သ
် က််ကြော��ာင်းး�၊ မည််သည့််�သီီချျင်းး�ကိုု�အနှှစ်သ
် က််ဆုံးး�ဖြ� �စ််ကြော��ာင်းး� ကလေး�း�များ��း
သိိလာာပါါလိိမ့််�မည််။)
၂.	ကျျမ်းး�စာာထဲဲတွွင်် ဘုုရား�းသခင််က သားး�တော်�်�သခင််ယေ�ရှုုကိုု� စေ�လွှှတ်ပြီး�
် း� သိုးး��ထိိန်းး�များ��းနှှင့်�ပ
် ညာာရှိိ�များ��းက
ဝတ််ပြု�ုကိုးး��ကွွယ်ကြ�ကြော
်
��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ သခင််ယေ�ရှုုဖွား��းမြ�င််ခြ�င်းး�၊ အမှုုတော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�၊
သင့််�အတွွက််အသေ�ေခံံခြ�င်းး�၊ သေ�ခြ�င်းး�မှှရှှင်ပြ�န်
် ်ထမြော�ာ��က််ခြ�င်းး� စသည််တို့့��အနက်် မည််သည့််�အရာာအတွွက်် သင််
အများ��းဆုံးး�� ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်� ချီးး��မွွမ်းး�ပါါသနည်းး�။
၃. သခင််ယေ�ရှုုဘုုရား�း၊ သူူငယ််တော်�်�အဖြ�စ်် ဆင်းး�သက််ကြွ�လာာခြ�င်းး�အတွွက်် ကျေး�း�ဇူးး�တင််ပါါသည််။
ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� ရွေး�း�နှုုတ်က
် ယ််တင််သည့််�အတွွက်် ကျေး�း�ဇူးး�တင််ပါါသည််။ ကျွွန်ုု�ပ််၏အရှှင်သ
် ခင််အဖြ�စ််
ဝတ််ပြု�ုကိုးး��ကွွယ်ရ
် သည့််�အတွွက်် ကျေး�း�ဇူးး�တင််ပါါသည််။ သီီချျင်းး�အားး�ဖြ�င့််�သာာမက အခြား��းနည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််�
ဝတ််ပြု�ုကိုးး��ကွွယ်နို
် ု�င််ရန်် သွွန််သင််တော်�်�မူူပါါ။ (ခေ�တ္တတရပ််နား�းပါါ။) ကျွွန်ုု�ပ််ပြော��ာသော�ာစကားး�၊ အမူူအရာာနှှင့်�်
စိိတ််သဘော�ာ�ထားး�အားး�ဖြ�င့််� ကိုု�ယ်တော်
် �်�၏လက််ရာာတော်�်�ကိုု� အခြား��းသူူများ��း မြ�င််တွေ့�့�သိိရှိိ�သွားး��စေ�ပါါ။
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ွ ခ် ခြင်းးး
ွ းး ကိုးးးကွယ်
ချီး း းး မွမ်း
လေ့�့ကျျင့််ခ
� န်းး�

၁

ချီးး��မွွမ်းး�ကိုးး��ကွွယ််ခြ�င်းး� အကြော��ာင်းး� ဆုုတော�ာင်းး�ချျက်် ပဥ္စစမစာာကြော��ာင်းး�ကိုု� မှှတ််မိိပါါသလားး�။ အော�ာက််တွွင်် ချျရေး�းပါါ။

၂

အော�ာက််ပါါကွွက််လပ််များ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�ပါါ။
ဆာာ ၉:၁ အိုု�ထာာဝရဘုုရား�း ကျွွန်ုု�ပ််သည်် စိိတ််နှှလုံးး��အကြွ�ွင်းး�မဲ့့� ကိုု�ယ််တော်�်�ကိုု� ချီးး��မွွမ်းး�ပါါမည််။

၃

သခင််ယေ�ရှုုကိုု� အခြား�း�မည််သည့််�နည်းး�လမ်းး�များ�း�ဖြ�င့််� ကိုးး��ကွွယ််ဝတ််ပြု�ုနိုု�င််ပါါသေး�းသနည်းး�။

၄

မည််သည့််�ဝတ်ပြု�
် ုကိုးး��ကွွယ််ခြ�င်းး�ပုံံ�စံံကိုု� အကြို�ု�က််ဆုံးး��နည်းး�။

၅

တုံ့့�� ပြ�န််ရန််အချိိ�န််
	ဂီီတတူူရိိယာာတခုုကိုု� ပျော်�်��ရွှှင််စွာာ�ဖြ�င့််� အလွွယ််တကူူ ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ပါါသည််။ ရေ�ဘူးး�အလွွတ််ထဲဲသို့့� ဆန််စေ့�့ သို့့မဟုုတ်
�
်
ပဲဲစေ့�့အခြော��ာက််များ�း�ထည့််�ပါါ။ ထိုု�ဘူးး�ကိုု� ရော�ာင််စုံံ�စက္ကူူ�များ�း�၊ ခဲဲတံံများ�း�ဖြ�င့််� အလှှဆင််ပါါ။ သခင််ယေ�ရှုုအားး�
သီီချျင်းး�ဖြ�င့််� သီီဆိုု�ချီးး��မွွမ်းး�နိုု�င််ပါါပြီ�ီ။
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းး ကွယ်
ွ ခ် ခြင်းးး
ချီး း းး မွမ်းွ းး ကိုး
တေး�းကဗျာ�ာ သီီဆိုု�ရန််

သခင််ယေ�ရှုုသည်် ချီးး��မွွမ်းး�ရန်် အလွွန််ထိုု�က််တန််ပါါသည််။
အာာမင််၊ အာာမင််။
နေ့�့တိုု�င်းး� အချိိ�န််တိုု�င်းး� ချီးး��မွွမ်းး�ပါါမည််။
အာာမင်် အာာမင််။
သားး�သမီးး�များ�း�၏ သီီချျင်းး�သံံကိုု� ကိုု�ယ််တော်�်� နှှစ််သက််ပါါသည််။
အာာမင််၊ အာာမင််။
ထို့့ကြော��ာင့်
�
�် အတူူတကွွ သီီဆိုု�ချီးး��မွွမ်းး�ကြ�ပါါစို့့။�
အာာမင််၊ အာာမင််။
အပြ�စ််မှှ ကယ််တင််ဖို့့� သခင််ယေ�ရှုု ကြွ�ွလာာပြီ�ီ။
အာာမင််၊ အာာမင််။
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့၏
� ရှှင််ဘုုရင်် ခရစ််တော်�်� ဘုုန်းး�ကြီး�း�ပါါစေ�။
အာာမင််၊ အာာမင််။
ကိုု�ယ််တော်�်�၏ ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�ကိုု� ကာာလအစဉ်် ချီးး��မွွမ်းး�ပါါမည််။
အာာမင််၊ အာာမင််။
ဦးးဆော�ာင််သူက
ူ တကြော��ာ�င်းး�ဆိုု�ပြ�လိုု�က်၊် ကလေး�း�များ��းက နော�ာက််တကြော��ာ�င်းး�ဆိုု�လိုု�က်ဖြ် �င့််�
လုုပ််ဆော�ာင််ရပါါမည််။ ထို့့��နော�ာက်် ကလေး�း�များ��းအားး� မိိမိိတို့့��ဘာာသာာ တေး�းကဗျာ�ာတပုုဒ်် စပ််ဆိုု�ကြ�ည့််�ရန််
တိုု�က််တွွန်းး�ပါါ။ သူူတို့့�� အကြံ�ံပြု�ုသမျှှကိုု� သင််ပုုန်းး�ပေါ်�်တွွင်် ချရေး��း�ပေး�းပါါ။ သူူတို့့�ကို
� ယ်
ု� ်တိုုင်
� ်
စပ််ဆိုု�ထားး�သော�ာ သီီချျင်းး�ကဗျာ�ာကြော��ာင့််� ကလေး�း�များ��း မည််မျှှ တတ််ကြွ�လာာသည််ကိုု� ကြ�ည့််ရှုု� လိုု�က််ပါါ။
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ဆက်

င်းးး
ခြ
ခ
ံ
နှံ
်
ပ်
အ
်
က
် ပ်

သခင််ယေ�ရှုုဘုုရား�း၊ ကိုု�ယ််တော်�်�သည််
ကျွွန်ုု�ပ််၏ အရှှင််သခင်် ဖြ�စ််တော်�်�မူူပါါ၏။
ကျွွန်ုု�ပ်် သွားး��ရာာလမ်းး�ကိုု� ပဲ့့�ပြ�င််တော်�်�မူူပါါ။

ပေ�တရုုသည်် ပြ�ည့််�စုံံ�ခြ�င်းး� မရှိိ�သော်�်�လည်းး� (လုု ၂၂:၅၄-၆၂)

လုု ၉:၂၃
ငါါ၌ ဆည်းး�ကပ််လို�သော�ာသူ
ု
ူ ဖြ�စ််လျှှင်် ကိုု�ယ့််�ကိုု�ကိုု�ယ််
ငြ�င်းး�ပယ််ရမည််။ ကိုု�ယ််လက််ဝါးး�ကပ််တိုု�င််ကိုု�
နေ့�့တိုု�င်းး�ထမ်းး�၍ ငါ့့�နော�ာက််သို့�့ လိုု�က််ရမည််။
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် ပ်နှံ
် ခံ ခြင်းးး
် ပ်အ
ဆက်က
မင်းး� ပြော��ာနိုု�င််သလားး�။

သခင််ယေ�ရှုုဘုုရား�း၊ ကိုု�ယ််တော်�်�သည်် ကျွွန်ုု�ပ််၏ အရှှင််သခင်် ဖြ�စ််တော်�်�မူူပါါ၏။
ကျွွန်ုု�ပ်် သွားး��ရာာလမ်းး�ကိုု� ပဲ့့�ပြ�င််တော်�်�မူူပါါ။
–––––
လုု ၉:၂၃

ငါါ၌ ဆည်းး�ကပ််လိုု�သော�ာသူူ ဖြ�စ််လျှှင်် ကိုု�ယ့်ကိုု
�် ကို
� ယ််
ု� ငြ�င်းး�ပယ််ရမည််။ ကိုုယ််လက််ဝါးး�ကပ််တိုု
�
င််ကိုု
� �
နေ့�့တိုု�င်းး�ထမ်းး�၍ ငါ့့�နော�ာက််သို့့�� လိုု�က််ရမည််။

်သို့့��
ုနော�ာက်
ရှု
်ယေ�
်မှာာ�
သခင်
ု�သည်
ဆို
်ခြ�င်းး�
။
လိုု�က်
ယ််နည်းး�
အဘ

မင်းး� ရှာာ�တွေ့�့�ပါါသလားး�။
မ ၄:၁၈-၂၂
မ ၁၆:၂၄
ဂ ၂:၂၀
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မည််သူ့့�နော�ာက််၊
မည််သည့််�အရာာနော�ာက်
်
သင််လိုု�က််မည််နည်းး�
။

ဘုုရား

�းသ
ခင်
န်ုု�ပ်
်က
်ကိုု�
မည်
ပဲ့့�ပြ�
်ကဲ့့�သို့့�
င််ပါ
ါသ
�
နည်းး�
။
ကျွွ

် ခံ ခြင်းးး
် ပ်နှံ
် ပ်အ
ဆက်က

ဆုုတော�ာင်းး�ရန်် အဖွဲ့့��ခွဲဲ� လုုပ််ဆော�ာ င််ခြ�င်းး�
ဆုုတော�ာင်းး�ချိိ�န််တွွင်် ကလေး�း�များ��းကိုု� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� ဆုုတော�ာင်းး�၍ ဦးးဆော�ာင််ပေး�းပါါ။
“သခင််ယေ�ရှုုဘုုရား�း၊ ကိုု�ယ််တော်�်�သည်် ကျွွန်ုု�ပ််၏ အရှှင်သ
် ခင်် ဖြ�စ််တော်�်�မူူပါါ၏။
ကျွွန်ုု�ပ်် သွားး��ရာာလမ်းး�ကိုု� ပဲ့့�ပြ�င််တော်�်�မူူပါါ။” ကလေး�း�များ��းက ထိုု�ဆုတောု �ာင်းး�ချျက််ကိုု�
နော�ာက််မှှလိုု�က််ဆိုု�ပါါစေ�။ ကိုုယ်
� ်တော်�်�ကိုု� မိိမိိ၏ အရှှင််သခင််အဖြ�စ်် နော�ာက််တော်�်�သို့့��
လိုု�က််မည့််�အကြော��ာ�င်းး� ကလေး�း�များ��းက သူူတို့့�၏
� ကိုုယ်
� ်ပိုုင်
� ်စကားး�လုံးး��ဖြ�င့််� ရိုးး��ရှှင်းး�စွာာ�
တိုု�တိုု�တုတ်
ု ်တုုတ်် ဆုုတော�ာင်းး�ကြ�စေ�ပါါ။ နမူူနာာသင််ခန်းး�စာာတွွင ်�်ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�
ဘုုရား�းသခင််၏ နာာမတော်��်�နှှင့််�ဂုဏ်
ု ်တော်�်�များ��းကိုု� ကြွေး��းကြော်��်�၍လည်းး� ဆုုတော�ာင်းး�နိုုင်
� ကြ�ပါ
်
ါသည််။

ပြော��ာပါါ။
•	ဆက််ကပ််အပ််နှံံ�ခြ�င်းး� ဆိုုသ
� ည််မှာာ�တဦးးဦးး သို့့��မဟုုတ်် တခုုခုအပေါ်�်�
ု
သစ္စာာ�ရှိိ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။
•	ဆက််ကပ််အပ််နှံံ�ရာာတွွင်် အချိိ�န််၊ ငွေကြေး���း��နှှင့််� ပင််ပန်းး�စွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််ရခြ�င်းး�တို့့��
ပါါဝင််ပါါသည််။ အားး�ကစား�းအသင်းး�တွွင်် ပါါဝင််ရသည််နှှင့််� ဆင််တူူပါါသည််။ ကုုန််ကျျစရိိတ််ပေး�း၊
လေ့�့ကျျင့််ခန်းး�ဆင်းး�ရပြီး�း
�
� လက််တွေ့�့�လည်းး� ပြို�ု�င််ပွဲဲ�ဝင််ကြ�ရပါါသည််။
•	ကိုုယ််တော်�်�ကိုု
�
� သင့််�ဘဝ၏ အရှှင််သခင််အဖြ�စ်် နော�ာက််တော်�်�သို့့�� လိုု�က််ရန်် သခင််ယေ�ရှုုက သင့််ကိုု
� �
အလိုု�ရှိိ�ပါါသည််။
•	ကိုုယ််တော်�်�
�
အလိုုတော်�်�ရှိိ�
�
သည့််အတိုု
�
�င်းး� ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု�ပဲ့့�ပြ�င််တော်�်�မူူပါါဟုု ဝန််ခံံခြ�င်းး�သည််
သင့််အသက််တာာကိုု
�
� သခင််ယေ�ရှုုထံံ အကြွ�င်းး�မဲ့အပ််နှံံ�လိုု
့�
�က်ခြ် �င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။
•	ဆက််ကပ််အပ််နှံံ�ရန်် တကယ်် မလွွယ််ကူူတတ််ပါါ။
ဆက််ကပ််အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အကြော��ာ�င်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�သော�ာအခါါ ကလေး�း�များ��း တွေ့�့� ကြုံ�ံ�ဖူးး�သည််ကိုု�
ဝေ�မျှှကြ�စေ�ပါါ။ (ဥပမာာ အားး�ကစား�းအသင်းး�၊ ဂီီတတီးး�ဝိုု�င်းး�များ��း စသဖြ�င့််)�
ထိုု�သို့့�လု
� ပ်
ု ်ဆော�ာင််ရာာတွွင်် မည််သည့််အ
� ရာာများ��းက လွွယ််ကူူသနည်းး�/ ခက််ခဲဲပါါသနည်းး�။
သခင််ယေ�ရှုု၏ နော�ာက််လိုု�က််ဆိုုသ
� ည််မှာာ� အဘယ််ကိုု� ဆိုု�လိုသ
ု� ည််ကိုု� ရှှင်းး�ပြ�ပါါ။
မည််သည့််အ
� ချျက််များ��း တူူညီီကြ�သနည်းး�။ မည််သည့််အ
� ချျက််များ��း ကွာာ�ခြား��းနေ�ပါါသနည်းး�။
ကလေး�း�များ��းအားး� ပွွင့််�လင်းး�စွာာ�၊ စိိတ််အားး�ထက်သ
် န််စွာာ� ဆွေး�း�နွေး�း�ကြ�စေ�ပါါ။
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မင်းး� ကြား�း�ပါါသလားး�
ပေ�တရုုသည်် မပြ�ည့််�စုံံသော်�်�လည်းး�
�
(လုု ၂၂:၅၄-၆၂)

ကိုု� အားး�လုံးး�� ငြ�င်းး�ပယ််လျှှင််တော�ာင်် ကျွွန်ုု�ပ််ဘယ််တော့�့�မှှ မငြ�င်းး�ဘူးး�ဟုု ပေ�တရုုကပြော�ာ��ဖူးး�ပါါသည််။
ကိုုသို့့���ယ််တော့်�်��
သော်�်� ကိုုယ််တော်�်�က
�
ကြ�က််မတွွန််မီီ သင််သည်် ငါ့့�ကိုု� သုံးး��ကြိ�ိမ််တိုုင််အော�ာင််
�
ငြ�င်းး�ပယ််လိိမ့််မည််ဟူူ
�
၍သာာ

တုံ့့�� ပြ�န််တော်�်�မူူပါါသည််။
ကိုုယ််တော်�်�လက််ဝါးး�ကပ််တိုု
�
င််သို့့��
�
မတက််မီီ
ယဇ််ပုုရော�ာဟိိတ််မင်းး�၏အိိမ််ဝန်းး�၌
စစ််ကြော��ာခံံနေ�စဉ််
ထိုုအ
� တိုု�င်းး�ဖြ�စ််လာာခဲ့့�ပါါသည််။
အစေ�ေခံံမိိန်းး�ကလေး�း�တဦးးက
ပေ�တရုုကိုု�မြ�င််လျှှင််
“ရှှင်် ယေ�ရှုုနဲ့့� အတူူရှိိ�ခဲ့့�တယ််” ဟုု ပြော��ာသော�ာအခါါ ပေ�တရုုက
“မဟုုတ််ဘူးး� မင်းး� ဘာာပြော��ာနေ�မှှန်းး� မသိိဘူးး�” ဟုု ငြ�င်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။
နော�ာက််အစေ�ေခံံတဦးးကလည်းး�
ထိုု�သို့့��
ထပ််မံံပြော��ာပြ�န််လျှှင််
ပေ�တရုုက ထပ််မံံ ငြ�င်းး�ဆန််ပြ�န််ပါါသည််။ သူ့့�ကိုု� လူူအများ��း
မှှတ််မိိမည််စိုးး��သော�ာကြော��ာင့််�
ပေ�တရုုစိုးး��ရိိမ််ထိိတ််လန့််�နေ�စဉ််
တွွင််ပင်် အခြား��းတစ််ယော�ာက််က မှှတ််မိိသွားး��ပြ�န််ပါါသည််။
“မင်းး�လည်းး� အဲဲဒီီအပေါ�ါ�င်းး�အပါါတယော�ာ�က််ပါါ။ မင်းး�လေ�သံံက
ဂါါလိိလဲဲလေ�သံံပဲဲ” ဟုု ပြော��ာပါါသည််။ ထိုုအ
� ခါါ ပေ�တရုုက
“အဲဲဒီီလူူကိုု� မသိိပါါဘူးး�” ဟုု ထပ််မံံငြ�င်းး�ဆန််ပြ�န််ပါါသည််။
ထိုု�စဉ််
အော�ာက််အီးး�အီးး�အွွတ််ဟူူသော�ာ
ကြ�က််တွွန််သံံက
ကြား�း�လိုု�က််ရပြီး�း�
သခင််ယေ�ရှုုမိိန့်တော်�်�မူူ
်�
ခဲ့သည််ကိုု
့�
�
ပေ�တရုုပြ�န််၍
သတိိရသွားး��ပါါသည််။
ထိုု�ကြော��ာင့််�
သူူ
အဝေး�း�သို့့��သွားး��ကာာ
ငိုု�ကြွေး��းနေ�မိိပါါသည််။
သခင််ယေ�ရှုု
မိိန့််တော်�်�မူူ
�
သည့််အတိုု
�
�င်းး�
သူူငြ�င်းး�ပယ််မိိခဲ့့သည့််
�
အတွွက််
�
အလွွန်် စိိတ််ထိိခိုု�က််သွားး��ပါါသည််။ သို့့��သော်�်� သခင််ယေ�ရှုုသည််
ပေ�တရုုကိုု�
စိိတ််မပျျက််ခဲ့့�ပါါ။
ကိုုယ််တော်�်�ရှှင််
�
ပြ�န််ထမြော�ာ��က််ပြီး�း�နော�ာက််ပိုု�င်းး�
တိဗေ��ေရိိကန််အနီးး�တွွင်် တပည့််တော်�်�အချို့့�
�
��နှှင့််� မနက််စာာစား�းကြ�စဉ်် ပေ�တရုုကိုု� ကိုုယ််တော်�်�က
�
အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�
သုံးး��ကြိ�ိမ််တိုုင််တိုု
� င််� မေး�းခဲ့့�ပါါသည််။ “ပေ�တရုု ငါ့့�ကိုု� ချျစ််သလားး�”၊ ထိုု�သို့့�မေး�
� းတိုု�င်းး� “ကိုုယ််တော့်�်��
�
ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််ချျစ််သည််ကိုု�
ကိုုယ််တော်�်�သိိပါါ၏”
�
ဟုု ပေ�တရုုက အဖြေ�ေ�ပေး�းပါါသည််။ ထိုုအ
� ခါါ “ငါ့့�သိုးး��တို့့��ကိုု� ကျွေး�း�မွေး�း�လော့�့�” ဟုု အကြိ�ိမ််တိုု�င်းး�
ကိုုယ််တော်�်�ကပြ�န််၍
�
မှာာ�ကြား�း�ပါါသည််။ ပေ�တရုုကိုု� တပည့််တော်�်�ဖြ�စ််စေ�ရန််
�
၊ အခြား��းတပည့််တော်�်�များ��းကိုု
�
�လည်းး�
ကိုုယ််တော့်�်��ထံံ
�
ခေါ်�်ဆော�ာင််ရန်် သခင််ယေ�ရှုုက အလိုုတော်�်�ရှိိ�ပါါသည််
�
။ ပေ�တရုုသည်် မပြ�ည့််�စုံံသော်�်�လည်းး�
�
ကိုုယ််တော်�်�ကိုု
�
�
သူူ၏အရှှင််သခင််အဖြ�စ််
အမှှန််တကယ််လက််ခံံပြီး�း�
နော�ာက််တော်�်�သို့့��လိုု�က််လိုုသ
� ည််ကိုု�
သိိရှိတော်����်�မူူခဲ့့�ပါါသည််။ ပေ�တရုုသည်် ကိုုယ််တော်�်�ကိုု
�
� နော�ာက််တကြိ�ိမ်် မငြ�င်းး�ပယ််တော့�့�ပါါ။

မင်းး� လုုပ််နိုု�င််ပါါသလားး�
• သခင််ယေ�ရှုုကိုု� သင့််အသက််တာာ၏
�
အရှှင််အဖြ�စ်် နော�ာက််တော်�်�သို့့�� လိုု�က််ရန်် ဆက််ကပ််အပ််နှံံ�ပါါ။
•	သင့််�အတွေး�း��၊ အပြု�ုအမူူနှှင့််� ဆန္ဒဒများ��းအားး�လုံးး��ကိုု� အပြ�ည့််အဝ
�
ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခွွင့််�ပေး�းရန်် ကိုုယ််တော်�်�ကိုု
�
�
ဆက််ကပ််အပ််နှံံ�ပါါ။
•	လော�ာကတွွင်် ရှိိ�သမျှှထက်် ကိုုယ််တော်�်�က
�
ပိုု၍အရေး�း�ကြီး
�
�း�ကြော��ာင်းး�၊ ကိုုယ််တော်�်�ကိုု
�
�
နာာခံံလိုု�က််လျှော�ာ�က််ပြီး�း� ကိုုယ််တော်�်�
�
နည်းး�တူူ ဖြ�စ််လိုု�ကြော��ာင်းး� သခင််ယေ�ရှှကိုု� အသိပေး��း�ပါါ။
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ဆော့�့�ကစား�းရအော�ာင််
အမှား��း/အမှှန််

၁.	ကလေး�း�များ��း အားး�လုံးး��ကိုု� အခန်းး�၏အလယ််တွွင်် အရှေ့�့��အနော�ာ�က်် တန်းး�စီီထားး�စေ�ပါါ။
၂. အခန်းး�ကိုု� မျျဉ်းး�တကြော��ာ�င်းး�ဖြ�င့််� နှှစ််ခြ�မ်းး�ခွဲဲ�လိုု�က်ပါ
် ါ။ မေး�းခွွန်းး�တခုု မေး�းသော�ာအခါါ ကလေး�း�များ��းသည််
မှား��းသည််၊မှှန််သည််ဟုု မဖြေ�ေ�ရဘဲဲ မှှန်လျှှ
် င်် ညာာဘက််ခြ�မ်းး�သို့့��၊ မှား��းလျှှင်် ဘယ််ဘက်ခြ် �မ်းး�သို့့�� သွားး��ကြ�ရပါါမည််။
၃.	ရယ််စရာာ မေး�းခွွန်းး�များ��းဖြ�င့််� စတင််နိုု�င်ပါ
် ါသည််။ ဥပမာာလမင်းး�ကြီး�း�ကိုု� ဒိိန််ခဲဲနဲ့့�လုုပ်ထားး�တ
်
ယ််။ ထိုု�အခါါ
ကလေး�း�များ��းသည်် မှား��းသည််ဟုု ဖြေ�ေဆိုု�ရန်် ဘယ််ဘက်အ
် ခြ�မ်းး�သို့့�� သွားး��ကြ�ရပါါမည််။
၄.	ပျော်�်��ရွှှင်ဖွ
် ွယ််ဖြ�စ််စေ�ရန်။် အဖြေ�ေ�မှှန်ရှိိ�
် သည့််� နံံရံံသို့့�� နော�ာက််ဆုံးး�မှ
� ှ ရော�ာက််သော�ာ ကလေး�း�နှှစ်ဦး
် းသည်် ထွွက်ပြီး�
် း�
နော�ာက််တလှှည့်�မှ
် ှ ပါါဝင််ယှှဉ််ပြို�ု�င််ရပါါမည််။ ကလေး�း� (၄) ယော�ာက််သာာ ကျျန််ရှိိ�သည််အထိိ ဆော့�့�ကစား�းပြီး�း�
ထိုု�သူူများ��းကိုု� အနိုု�င်ရသူ
်
ူများ��းဟုု ကြေ��ငြာ�ာပေး�းပါါ။
၅.	အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာအချျက််။ ပြီး�း�ခဲ့့�သော�ာ သင််ခန်းး�စာာများ��းမှှ ပြ�န််လှှန်မေး�
် းခွွန်းး�များ��းထုုတ်မေး�
် းပါါ။
ဥပမာာသခင််ယေ�ရှုုသည်် ကော�ာင်းး�သော�ာသိုးး��ထိိန်းး�ဖြ�စ််တော်�်�မူူသည််။ ထိုု�အခါါကလေး�း�များ��းသည််
မှှန််သော�ာအဖြေ�ေ�အတွွက်် ညာာဘက််အခြ�မ်းး�နံံရံံသို့့�� ပြေး��းသွားး��ရပါါမည််။
• လက််တွေ့�့�အသက််တာာအတွွက််သင််ခန်းး�စာာ။ ပေ�တရုုသည်် အမှှန််အတိုု�င်းး�မပြော��ာခဲ့့�ပါါ။ သူ့့�ကိုု�ယ််သူူကာာကွွယ််ရန််
လိိမ််ညာာပြော��ာမိိခဲ့့�ပြီး�း� ထိုု�အတွွက်် အလွွန််ဝမ်းး�နည်းး�ခဲ့့ရ
� ပါါသည််။ အမြဲ�ဲတမ်းး� အမှှန််အတိုု�င်းး�သာာပြော��ာရန်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့�့အားး�
ဘုုရား�းသခင်် အလိုု�တော်�်�ရှိိ�ပါါသည််။ ကိုု�ယ််တော်�်�သည်် လမ်းး�ခရီးး�၊သမ္မာာ�တရား�းနှှင့်�်အသက်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယုံံ�ကြ�ည််သူများ�း
ူ �သည််
ထိုု�သမ္မာာ�တရား�းအတိုု�င်းး� နာာခံံလိုု�က််လျှော�ာ�က််ရပါါမည််။

မေး�းခွွန်းး�များ�း�
၁.	ကစား�းနည်းး�၏ မေး�းခွွန်းး�တိုု�င်းး�တွွင်် အမှှန််နှှင့််�အမှား��း ဟူူ၍ အဖြေ�ေ�နှှစ်မျိုး�း
် ��သာာ ရှိိ�ပါါသည််။ အဖြေ�ေ�မှှန်လျှှ
် င််
မည််သည့််�ဘက််သို့့�� သွားး��ရမည််နည်းး�။ (ညာာဘက််)
၂.	ပေ�တရုုသည်် အမှှန််သို့့��မဟုုတ်် အမှား��း မည််သည််ကိုု� ပြော��ာခဲ့့သ
� ည််ဟုု ကျျမ်းး�စာာတွွင်ဖော်
် �်�ပြ�ထားး�ပါါသနည်းး�။
အဘယ််ကြော��ာင့််� သူူလိိမ်ပြော��ာခဲ့
်
သ
့� နည်းး�။ အကယ််၍ သင့််�တွွင်် အမှှန််သို့့��မဟုုတ်် လိိမ််ပြော��ာရန်် အခွွင့်�အရေး�း�ရှိိ�လျှှ
်
င််
မည််သည််ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််မည််နည်းး�။ (အမှှန်အ
် တိုု�င်းး� ပြော��ာပါါမည််။) အဘယ််ကြော��ာင့််�နည်းး�။ (လိိမ််ပြော��ာလျှှင််
ဝမ်းး�နည်းး�ရတတ််ပါါသည််။ ဘုုရား�းသခင််ကိုု� မနာာခံံခြ�င်းး�လည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။)
၃. သခင််ယေ�ရှုုဘုုရား�း၊ ကိုု�ယ်တော်
် �်�ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််၏သခင််အဖြ�စ်် နော�ာက််တော်�်�သို့့��လိုု�က်ပါ
် ါမည််။
ကိုု�ယ်တော်
် �်�အလိုု�တော်�်�ရှိိ�သည့််�အတိုု�င်းး� ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� ပုံံ�သွွင်းး�ပြု�ုပြ�င််တော်�်�မူူပါါ။ ကျွွန်ုု�ပ််လိုု�က်လျှော
် �ာ�က််ရမည့််�လ
မ်းး�ကိုု� ပြ�ညွှှန်တော်
် �်�မူူပါါ။ (ခေ�တ္တတရပ််နား�းပါါ။) ဤလမ်းး�သည်် လွွယ်ကူ
် ူမည်် မဟုုတ်သော်�်�လည်းး�
်
ကိုု�ယ်တော်
် �်�
ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု�လမ်းး�ပြ�မည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည်ပါ
် ါ၏။
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် ခံ ခြင်းးး
် ပ်နှံ
် ပ်အ
ဆက်က
လေ့�့ကျျင့််ခ
� န်းး�

၁

ဆက််ကပ််အပ််နှံံခြ� �င်းး� အကြော��ာင်းး� ဆုုတော�ာင်းး�ချျက်် ဆဌမမြော��ာက််စာာကြော��ာင်းး�ကိုု� မှှတ််မိိပါါသလားး�။ အော�ာက််တွွင််

၂

အော�ာက််ပါါကွွက််လပ််များ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�ပါါ။
လုု ၉:၂၃ ငါါ၌ ဆည်းး�ကပ််လိုုသော�ာသူူ
�
ဖြ�စ််လျှှင်် ကိုု�ယ့််�ကိုု�ကိုု�ယ်် ငြ�င်းး�ပယ််ရမည််။ ကိုု�ယ််လက််ဝါးး�ကပ််တိုု�င််ကိုု�
နေ့�့တိုု�င်းး�ထမ်းး�၍ ငါ့့�နော�ာက််သို့့� လိုုက််ရမည််။
�

၃

သခင််ယေ�ရှုုနော�ာက််လိုုက််
� ခြ�င်းး�သည်် အဘယ််ကြော��ာင့််� ဆက််ကပ််အပ််နှံံခြ� �င်းး� ဖြ�စ််ပါါသနည်းး�။

၄

မည််သည့််အရာာများ�း�ကိုု�
�
ဆက််ကပ််အပ််နှံံရမည််နည်းး�။
�

၅

တုံ့့�� ပြ�န််ရန််အချိိ�န််
	မျျက််စိိမှိိ�တ််၍ သခင််ယေ�ရှုုကိုု� မေး�းကာာ နား�းထော�ာင််ပါါ။ “ကိုု�ယ််တော်�်�ထံံ ဆက််ကပ််အပ််နှံံပြီး� �း�
နော�ာက််လိုုက််တစ််ယော�ာက််အဖြ
�
�စ်် ကျွွန်ုု�ပ််သည်် မည််သို့့� ဖြ�စ််နေ�မည််နည်းး�။” သင််ဘာာတွေ�ေလုုပ််နေ�မည််နည်းး�။
သခင််ယေ�ရှုု ဖော်�်�ပြ�သော�ာအရာာကိုု� ရုုပ််ပုံံ�ရေး�းဆွဲဲ�ပါါ။ အခြား�း�သူူများ�း�၊ မိိသားး�စုုဝင််များ�း�နှှင့််� မျှှဝေ�ပါါ။
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် ခံ ခြင်းးး
် ပ်နှံ
် ပ်အ
ဆက်က
တေး�းကဗျာ�ာ သီီဆိုု�ရန််

တနေ့�့လုံးး�� အမေ့�့ကိုု� ကူူညီီလုုပ််ကိုု�င််ပေး�းတယ််။
ကော�ာင်းး�လိုုက််တာာ၊
�
ကော�ာင်းး�လိုုက််တာာ။
�
အားး�ကစား�းအသင်းး�မှာာ� စာာရင်းး�ပေး�းပြီး�း� သွားး��မဆော့�့�ဖြ�စ််ဘူးး�။
မကော�ာင်းး�ဘူးး�နော်�်�၊ မကော�ာင်းး�ဘူးး�နော်�်�။
စာာမလိုုက််နိုု�င််တဲ့့
�
� သူူငယ််ချျင်းး�ကိုု� ကူူညီီပေး�းတယ််။
ကော�ာင်းး�လိုုက််တာာ၊
�
ကော�ာင်းး�လိုုက််တာာ။
�
စိိတ််မပါါလို့့� လေ့�့ကျျင့််ခန်းး�မလုုပ််ဘူးး�။
�
မကော�ာင်းး�ဘူးး�နော်�်�၊ မကော�ာင်းး�ဘူးး�နော်�်�။
ပြော��ာတဲ့့အတိုု�င်းး�
�
ကတိိတည််အော�ာင်် နေ�တယ််။
ကော�ာင်းး�လိုုက််တာာ၊
�
ကော�ာင်းး�လိုုက််တာာ။
�
သင့််�ရဲ့့� ဆက််ကပ််အပ််နှံံခြ� �င်းး�အတိုု�င်းး� နေ�ပြီး�း� ဆုုတော�ာင်းး�ဖို့့လည်းး
�
� သတိိရပါါ။

ဦးးဆော�ာင််သူက
ူ တကြော��ာင်းး�ဆိုု�ပြ�လိုုက််
� ၊ ကလေး�းများ�း�က နော�ာက််တကြော��ာင်းး�ဆိုု�လိုုက််
� ဖြ�င့််�
လုုပ််ဆော�ာင််ရပါါမည််။ ထို့့နော
� �ာက်် ကလေး�းများ�း�အားး� မိိမိိတို့့ဘာာသာာ
�
တေး�းကဗျာ�ာတပုုဒ်် စပ််ဆိုု�ကြ�ည့််ရန််
�
တိုု�က််တွွန်းး�ပါါ။ သူူတို့့� အကြံ�ံပြု�ုသမျှှကိုု� သင််ပုုန်းး�ပေါ်�်တွွင်် ချျရေး�းပေး�းပါါ။ သူူတို့့ကိုု
� �ယ််တိုု�င််
စပ််ဆိုု�ထားး�သော�ာ သီီချျင်းး�ကဗျာ�ာကြော��ာင့််� ကလေး�းများ�း� မည််မျှှ တတ််ကြွ�ွလာာသည််ကိုု� ကြ�ည့််ရှုု� လိုက််ပါါ။
ု�
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ု
ခိုလှုံ

ခခြင်းးး
း
စား
စ
း
း
ကိုး
ံ

ဥပဇ္ဈဈယ််ဆရာာ (ယော�ာ၁၄:၁၅-၃၁)

ကျွွန်ုု�ပ််အတွွက်် ကိုု�ယ််တော်�်�၏
အကြံ�ံအစည််တော်�်�များ�း�ကိုု�
သိိရှိိ�နား�းလည််နိုု�င််ရန်် သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ
ဝိိညာာဉ််တော်�်�ဖြ�င့််� ပြ�ည့််�ဝစေ�တော်�်�မူူပါါ။

ဧ ၅:၁၈ခ

သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ ဝိိညာာဉ််တော်�်�နှှင့််� ပြ�ည့််�ကြ�လော့�့�။
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ံ းး စစားးခခြင်းးး
ု ကိုး
ခိုလှုံ
မင်းး� ပြော��ာနိုု�င််သလားး�။

ကျွွန်ုု�ပ််အတွွက်် ကိုုယ််တော်�်�
�
၏ အကြံ�ံအစည််တော်�်�များ��းကိုု� သိိရှိိ�နား�းလည််နိုုင််ရန််
�
သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ ဝိိညာာဉ််တော်�်�ဖြ�င့််� ပြ�ည့််�ဝစေ�ေတော်�်�မူူပါါ။
–––––
ဧ ၅:၁၈ခ

သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ ဝိိညာာဉ််တော်�်�နှှင့််� ပြ�ည့််�ကြ�လော့�့�။

သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ
် ခြ�င်းး�
ည့်�ဝ
�်�နှှင့််� ပြ�
တော်
်
ဉ်
ဝိိညာာ
်နည်းး�။
� အဘယ်
ဆိုု�သည််မှာာ

ဘုုရား�းသ
ခင််ကိုု�
ခိုု�လှုံံ�ခြ�င်းး�
ဆိုု�သည််မှာာ
�
အဘယ််န
ည်းး�။

မင်းး� ရှာာ�တွေ့�့�ပါါသလားး�။
တ၂:၁-၁၇

ရော�ာ ၈:၂၆၊၂၇
ရော�ာ ၁၅:၁၃
ဂ ၅:၂၂-၂၆
ယော�ာ ၁၆:၁၃က
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ဘုုရား�
းသခင်
်၏
အသံံ
တော်�်�
ကိုု�
ကြား�း�
ခြ�င်းး�ဆို
ု�သည်
်မှာာ�
အဘ
ယ််နည်းး�
။

�်�ဖြ�င့််�
ဝိိညာာဉ််တော်
�
မည််ကဲ့့�သို့့�
ည်းး�။
န
်
် ု�င််မည်
ပြ�ည့်�ဝနို

ံ းး စစားးခခြင်းးး
ု ကိုး
ခိုလှုံ

ဆုုတော�ာင်းး�ရန်် အဖွဲ့့��ခွဲဲ� လုုပ််ဆော�ာ င််ခြ�င်းး�
ဆုုတော�ာင်းး�ချိိ�န််တွွင်် ကလေး�း�များ��းကိုု� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� ဆုုတော�ာင်းး�၍ ဦးးဆော�ာင််ပေး�းပါါ။
“ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� ဝိိညာာဉ််တော်�်�နှှင့််� ပြ�ည့််�စေ�ပါါ။ ကျွွန်ုု�ပ််အတွွက်် ကိုု�ယ််တော်�်�၏
အကြံ�ံအစည််တော်�်�များ�း� ကိုု�သိိလိုုပါါ၏။”
�
ကလေး�း�များ��းက ထိုု�ဆုတောု �ာင်းး�ချျက််ကိုု� နော�ာက််မှှ
လိုု�က််ဆိုု�ပါါစေ�။ သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ ဝိိညာာဉ််တော်�်�နှှင့််� ပြ�ည့််�ဝပြီး�း� အခြား��းသူူများ��းအတွွက််
ဝိိညာာဉ််တော်�်� စီးး�ဆင်းး�ရာာ ဖြ�စ််စေ�ရန်် ကလေး�း�များ��းက သူူတို့့�၏
� ကိုုယ်
� ်ပိုုင်
� ်စကားး�လုံးး��ဖြ�င့််�
ရိုးး��ရှှင်းး�စွာာ� တိုု�တိုု�တုတ်
ု ်တုုတ်် ဆုုတော�ာင်းး�ကြ�စေ�ပါါ။ နမူူနာာသင််ခန်းး�စာာတွွင််
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ဘုုရား�းသခင််၏နာာမတော်��်�နှှင့််� ဂုုဏ််တော်�်�များ��းကိုု� ကြွေး��းကြော်��်�၍လည်းး�
ဆုုတော�ာင်းး�နိုုင်
� ကြ�ပါ
်
ါသည််။

ပြော��ာပါါ။
• ဘု
 ုရား�းသခင််က ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အားး� စကားး�ပြော��ာလိုု�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်� တခါါတရံံ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� ကြား�း�ရန််
ခက််ခဲဲနေ�တတ််ပါါသည််။ မည််သို့့��ပင််ဖြ�စ််စေ� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��သာာ နား�းစိုု�က််ထော�ာင််နေ�လျှှင််
ကိုုယ််တော်�်�
�
၏အသံံတော်�်�ကိုု� နား�းဆင််နိုုင််� ကြ�ပါါမည််။
•	သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ ဝိိညာာဉ််တော်�်�ဘုုရား�းအားး� ခိုု�လှုံံ�ကိုးး��စား�းရန်် လိုုအ
� ပ််ပါါသည််။ မိိမိိတို့့��၏
ကိုုယ််ပိုု
� င််အစွွမ်းး�အစ
�
မဟုုတ််ဘဲဲ ဘုုရား�းသခင််၏ တန််ခိုးး��တော်�်�ကိုု�သာာ ခိုု�လှုံံ�ကိုးး��စား�းရပါါမည််။
• သခင််ယေ�ရှုုနည်းး�တူူ ဖြ�စ််လာာရန်် သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ ဝိိညာာဉ််တော်�်�ကိုု� အားး�ကိုးး��ရပါါမည််။
•	သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ ဝိိညာာဉ််တော်�်�နှှင့််� ပြ�ည့််�ဝလာာသည််နှှင့််အမျှှ
�
သခင််ယေ�ရှုုက သင့််ကိုု
� � ပိုု၍
�
အသုံးး��ပြု�ုလာာပါါလိိမ့််မည််
� ။
•	ချျစ််ခြ�င်းး�၊ ဝမ်းး�မြော��ာက််ခြ�င်းး�၊ ငြိ�ိမ််သက််ခြ�င်းး�၊ စိိတ််ရှှည််သည်းး�ခံံခြ�င်းး�နှှင့််�
အခြား��းဝိိညာာဉ််အသီးး�များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ခံံစား�းလာာရပါါမည််။
နေ့�့စဉ််လမ်းး�ပြ�ပေး�းရန်် အားး�ကိုးး��ရသော��ာ မိိတ််ဆွေ�ေသို့့��မဟုုတ်် ဥပဇ္ဈဈယ််ဆရာာတဦးးရှိနေ���ေခြ�င်းး�သည််
မည််သည််ကိုု� ဆိုု�လိုု�ကြော��ာင်းး� ရှှင်းး�ပြ�၍ စတင််ဆွေး�း�နွေး�း�ပါါ။ ထိုု�သို့့�� ပေါ�ါင်းး�သင်းး�ဆက််ဆံံရာာတွွင််
မည််ကဲ့့�သို့့�ခံံစား
� �းကြ�ရမည််နည်းး�။ ဝိိညာာဉ််ဆုုကျေး�း�ဇူးး�အသီးး�အမျိုး�း��မျိုး�း��အကြော��ာ�င်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ပေး�းပါါ။
မည််သည့််အ
� ရာာသည်် ကလေး�း�များ��းအတွွက်် ပိုု၍
� ခက််ခဲဲသည််ကိုု� ကလေး�း�များ��းအားး�
ပွွင့််�ပွင့်ွ ်�လင်းး�လင်းး� တိုုင်
� ်ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ကြ�စေ�ပါါ။
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မင်းး� ကြား�း�ပါါသလားး�
ဥပဇ္ဈဈယ််ဆရာာ (ယော�ာ၁၄:၁၅-၃၁)

အ

ချိိ�န််ခဏ မျျက််စိိမှိိ�တ််ကာာ သင်် အလွွန််ချျစ််ခင််ရသော��ာ သူူငယ််ချျင်းး�တဦးးကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�ကြ�ည့််�ပါါ။
သူူတို့့�မျ
� ျက််နှာာ�များ��းကိုု� မြ�င််တွေ့�့�နိုုင််ပါါသလားး�။
�
ထိုု�သူများ�
ူ �းက “မနက််ဖြ�န်် အလွွန််ဝေး�းပြီး�း� မင်းး�
လိုု�က််မလာာနိုုင််တဲ့့
� � နေ�ရာာတခုုကိုု� ငါါသွားး��တော့�့�မယ််။ ဒါါပေ�မယ့််� စိိတ််မပူူပါါနဲ့့�။ မင်းး�နဲ့့� စကားး�ပြော��ာဖို့့��၊
အတူူတူကစား
ူ
�းဖို့့�� ငါ့့�ဝိိညာာဉ််ကိုု� ထားး�ခဲ့့မယ််
� ” ဟုု ပြော��ာသည််ကိုု� စိိတ််ကူးး�ကြ�ည့််�ပါါ။ ဘုုရား�းသခင််မှှလွဲဲ�၍ ဤကဲ့့�သို့့��
မည််သူူမှှ
မလုုပ််နိုုင််သော်�်�လည်းး�
�
သခင််ယေ�ရှုုအသေ�ေခံံတော်�်�မမူူမီီ၊
ဘုုရား�းသခင််၏ လက််ယာာဘက််ကော�ာင်းး�ကင််ဘုံံ�သို့့�� မတက််ကြွ�မီီ
ထိုုနည်းး�တူူ
�
မိိန့််တော်�်�မူူ
�
ခဲ့့�ပါါသည််။ ကိုုယ််တော်�်�က
�
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ကိုု�
ဒီီအတိုု�င်းး�ပစ််မထားး�ခဲ့့�ပါါ။
“ငါါသည််
ခမည်းး�တော်�်�ကိုု�
တော�ာင်းး�၍ သမ္မာာ�တရား�းကိုု� ပြ�သော�ာ ဝိိညာာဉ််တော်�်�တည်းး�
ဟူူသော�ာ တပါးး�သော�ာဥပဇ္ဈဈယ််ဆရာာကိုု� သင််တို့့��နှှင့််အတူူ
�
အစဉ််မပြ�တ််တည််နေ�စေ�ခြ�င်းး�ငှါါ� ..” ဟူူ၍ ယော�ာ၁၄:၁၆-၁၇
တွွင်် မိိန့််တော်�်�မူူ
�
ခဲ့့�ပါါသည််။
အသင်းး�တော်�်�၏ သာာသနာာစတင််ရန််လည်းး� ဝိိညာာဉ််တော်�်�ကိုု�
သခင််ယေ�ရှုုက
စေ�လွှှတ််ခဲ့့�ပါါသေး�းသည််။
တက််ကြွ�ပြီး�း�
သိိပ််မကြာ�ာမီီ ပင််တေ�ကုုတ္တေ�ေဟူူသော�ာ အထူးး�နေ့�့တရက််၌
လေ�ပွေ�ေကဲ့့�သို့့�� တိုု�က််ခတ််ကာာ လူူတိုု�င်းး�ကိုု� သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ ဝိိညာာ
ဉ််တော်�်�မှုုတ််သွွင်းး�ပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။ ဝိိညာာဉ််တော်�်�သည်် သူူတို့့�နှ
� ှင့််အတူူ
�
လမ်းး�ပြ�သူူ၊ ဥပဇ္ဈဈယ််ဆရာာအဖြ�စ်် အစဉ််မပြ�တ််ရှိနေ���ေခဲ့့�ပါါသည််။ သင််နှှင့််�ကျွွန်ုု�ပ််ကဲ့့�သို့့��
ဘုုရား�းသခင််၏သားး�သမီးး�များ��းတွွင််လည်းး�
သန့််�ရှှင်းး�သော�ာဝိိညာာဉ််တော်�်�
ကိိန်းး�အော�ာင်းး�လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ကိုု� လမ်းး�ပြ�လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ သင််နား�းထော�ာင််ပါါမည််လားး�။

မင်းး� လုုပ််နိုု�င််ပါါသလားး�
•	ဝိိညာာဉ််တော်�်�၏ လမ်းး�ပြ�သွွန််သင််ခြ�င်းး�အပေါ်�်� အားး�ကိုးး��ပါါ။
•	နေ့�့စဉ်် ဝိိညာာဉ််တော်�်�ဖြ�င့််� ဖြ�ည့််�သွွင်းး�ပေး�းရန်် ကော�ာင်းး�ကင််အဘထံံ တော�ာင်းး�လျှော�ာ�က််ပါါ။
•	အချိိ�န််ယူူပြီး�း� ဘုုရား�းသခင််ထံံ နား�းဆင််နိုုင််ပါါမည််လားး�။
�
အမြ�င့််�ဆုံးး��သော�ာ ဘုုရား�းသခင််၏
ရှေ့�့�တော်�်�မှော�ာ�က််တွွင်် အချိိ�န််ငါးး�မိိနစ််ခန့််� ငြိ�ိမ််သက််စွာာ�နေ�ပေး�းပါါ။ နား�းဆင််ခြ�င်းး�သည််
ပြော��ာနေ�ခြ�င်းး�ထက််ပင်် ပိုု၍
� အရေး�း�ကြီး�း�တတ််ပါါသည််။ ဘုုရား�းသခင််က သင့််ကိုု
� � မည််ကဲ့့�သို့့��
စကားး�ပြော��ာနေ�ပါါသနည်းး�။ ဆာာ၄၆:၁၀ကိုု� အတူူတကွွ ဖတ််ရှုုကြ�ပါါစို့့��။
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ဆော့�့�ကစား�းရအော�ာင််
ရှိိ�မုုန််

၁. ဤကစား�းနည်းး�အတွွက်် အာာရုံံ�စိုု�က်နား
် �းထော�ာင််ရန်် လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး� ကလေး�း�များ��းအားး� ရှှင်းး�ပြ�ပါါ။
၂. ဦးးဆော�ာင််သူူတဦးးသည်် ရှိိ�မုုန်ဖြ် �စ််ပြီး�း� သူူက “မတ််တပ််ရပ်”် ပါါဟုု ပြော��ာပါါလိိမ့််�မည််။ “ရှိိ�မုုန်် မတ််တပ််ရပ်”်
ဟုုပြော��ာမှှသာာ ကလေး�း�များ��းက ထိုု�အတိုု�င်းး� လိုု�က်လု
် ုပ်ရ
် မည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။
၃. “ရှိိ�မုုန်”် ဟုု အစချီီ�သော�ာ စကားး�မဟုုတ်ဘဲဲ
် လိုု�က်လု
် ုပ််မိိလျှှင်် ထိုု�ကလေး�း�သည်် ကစား�းနည်းး�မှှ ထွွက်ရပါ
် ါမည််။
၄. အစပိုု�င်းး�တွွင်် မတ််တပ််ရပ်၊် ထိုု�င်၊် ထ စသည််ဖြ�င့််� ရိုးး��ရှှင်းး�စွာာ� လုုပ်ခို
် ု�င်းး�ပြီး�း�နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် မတ််တပ််ရပ််ပြီး�း�
ခါးး�ထော�ာက််၊ ထိုု�င်ပြီး�
် း�လက်ပို
် ု�က်် စသဖြ�င့််� အမျိုး�း��မျိုး�း�� ပေါ�ါင်းး�စပ််လုုပ််ခိုု�င်းး�ရပါါမည််။
၅.	ကလေး�း� (၄) ယော�ာက််သာာ ကျျန််သည််အထိိ အမျိုး�း��မျိုး�း�� ခိုု�င်းး�ကြ�ည့််�ပြီး�း� ထိုု�ကလေး�း�များ��းကိုု� အနိုု�င်ရသူ
်
ူများ��းအဖြ�စ််
ကြေ��ငြာ�ာပေး�းပါါ။
၆.	အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာအချျက််။ နော�ာက််တကြိ�ိမ်် ထပ််မံံကစား�းလျှှင်် ရှိိ�မုုန်စကားး�လုံးး
်
�� ကိုု� တိုးး��တိုးး��သာာဆိုု�ပါါ။
၇.	ကလေး�း� (၄) ဦးးသာာ ကျျန််သည််အထိိ ကစား�းပြီး�း� ဤတကြိ�ိမ််တွွင်် အဆင့််�မြ�င့်�် အနိုု�င်ရသူ
်
ူများ��းအဖြ�စ််
ကြေ��ငြာ�ာပေး�းပါါ။
• လက််တွေ့�့�အသက််တာာအတွွက််သင််ခန်းး�စာာ။ သန့််�ရှှင်းး�သော�ာဝိိညာာဉ််တော်�်�အားး�ဖြ�င့််� ကျွွန်ုု�ပ််တို့�့ကိုု� ဘုုရား�းသခင််က
စကားး�ပြော��ာနေ�ပါါသည််။ ဘုုရား�းသခင််က ကျွွန်ုု�ပ််တို့�့ကိုု� နှှစ််သိိမ့််�လမ်းး�ပြ�ပေး�းနေ�ကြော��ာင်းး� ယုံံ�ကြ�ည််ရပါါမည််။
ကျွွန်ုု�ပ််တို့�့နှှလုံးး�� သားး�အတွွင်းး�၌ ဘုုရား�းသခင်် စကားး�ပြော��ာနေ�သည််ကိုု� ကြား�း�အော�ာင်် အာာရုံံ�စိုု�က််ပေး�းဖို့�့ လိုု�အပ််ပါါသည််။

မေး�းခွွန်းး�များ�း�
၁.	ရှိိ�မုုန်၏
် စကားး�ကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ� နား�းထော�ာင််တတ််အော�ာင်် မည််ကဲ့့�သို့့�� လုုပ်ဆော�ာ
်
င််ရမည််နည်းး�။ (အနီးး�ကပ်နေ�
် ၊
အာာရုံံ�စိုု�က််ပြီး�း� ချျက််ချျင်းး�လုုပ်ဆော�ာ
်
င််ပါါ။) ရှိိ�မုုန်က
် တိုးး��တိုးး��လေး�းပြော��ာလျှှင်် ဘာာဆက််လုုပ််ရမည််နည်းး�။
၂. သန့််�ရှှင်းး�သော�ာဝိိညာာဉ််တော်�်�၏ လမ်းး�ပြ�မှုု၊ ဖော်�်�ပြ�သွွန်သ
် င််ခြ�င်းး�ကိုု� နား�းဆင််ဖို့့�� လိုု�အပ််ပါါသည််။ ဘုုရား�းသခင််
စကားး�ပြော��ာသည််ကိုု� မည််ကဲ့့�သို့့�� ကြား�း�နိုု�င်မ
် ည််နည်းး�။ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� ဘာာလုုပ်ရ
် မည််နည်းး�။ (အနီးး�ကပ်နေ�
် ၊
အာာရုံံ�စိုု�က််ပြီး�း� ချျက််ချျင်းး�လုုပ်ဆော�ာ
်
င််ပါါ။) သန့််�ရှှင်းး�သော�ာဝိိညာာဉ််တော်�်�၏ လမ်းး�ပြ�သွွန်သ
် င််မှုုကိုု�
အားး�ကိုးး��ခြ�င်းး�ဆိုု�သည််မှာာ� အဘယ််နည်းး�။
၃. ဘုုရား�းသခင််သည်် ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� သန့််�ရှှင်းး�သော�ာဝိိညာာဉ််တော်�်�နှှင့်�် ပြ�ည့််�ဝစေ�ေပြီး�း� ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� စကားး�ပြော��ာသော�ာအခါါ
ဖြ�ည်းး�ညှှင်းး�သော�ာအသံံတော်�်�ကိုု� ကြား�း�နိုု�င်ရန်
် ် ကူူညီီမစပေး�း�ပါါသည််။ ယခုုပင်် နှှလုံးး�သားး�
�
အတွွင်းး�၌
သန့််�ရှှင်းး�သော�ာဝိိညာာဉ််တော်�်�က စကားး�ပြော��ာနေ�ပြီး�း� ဘုုရား�းသခင််နှှင့််� ပိုု�မိုု�နီးး�ကပ်စေ�ရန်
်
် မည််သို့့��
လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််ကိုု� ပြ�သနေ�ေပါါသည််။ (ခေ�တ္တတရပ််နား�းပါါ။) သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ ဝိိညာာဉ််တော်�်�ဘုုရား�း ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု�
လမ်းး�ပြ�သွွန်သ
် င််ပေး�းသည့််�အတွွက်် ကျေး�း�ဇူးး�တင််ပါါ၏။
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ံ းး စစားးခခြင်းးး
ု ကိုး
ခိုလှုံ
လေ့�့ကျျင့််ခ
� န်းး�

၁

ပိုု�၍ ခက််ခဲဲလာာသော်�်�လည်းး� သင််လုုပ််နိုု�င််ပါါသည််။ ခိုု�လှုံံ�ကိုးး��စား�းခြ�င်းး� အကြော��ာင်းး� ဆုုတော�ာင်းး�ချျက််
သတ္တတမစာာကြော��ာင်းး�ကိုု� မှှတ််မိိပါါသလားး�။ အော�ာက််တွွင််ချျရေး�းပါါ။။

၂

အော�ာက််ပါါကွွက််လပ််များ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�ပါါ။
ဧ ၅:၁၈ခ သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ ဝိိညာာဉ််တော်�်�နှှင့််� ပြ�ည့််ကြ� �လော့�့�။

၃

အော�ာက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ ၀ ဝိိညာာဉ််တော်�်�၏အသီးး�ကိုု�ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
_________________ _________________ ___________________
_________________ _________________ ___________________
_________________ _________________ ___________________

၄

သင့််အသက််တာာ၌
�
လက််တွေ့�့�ပြ�သရန်် အခက််ခဲဲဆုံးး�� ဝိိညာာဉ််အသီးး�များ�း�မှာာ� အဘယ််နည်းး�။ ထိုု�အတွွက်် မည််ကဲ့့�သို့�့
ဆုုတော�ာင်းး�နိုု�င််မည််နည်းး�။

၅

တုံ့့�� ပြ�န််ရန််အချိိ�န််
	ဘုုရား�းသခင််အားး� အချိိ�န််ငါးး�မိိနစ်် ပေး�းပါါ။ မျျက််လုံးး��မှိိ�တ််၍ ကိုု�ယ််တော်�်�ဘာာပြော��ာမည််ကိုု� နား�းဆင််ကြ�ည့််�ပါါ။
ကျျမ်းး�ချျက််တခုု ပေါ်�်လာာပါါသလားး�။ အကြံ�ံအစည််တခုုကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါသလားး�။ လူူတစ််ယော�ာက််ကိုု�
အမှှတ််ရမိိပါါသလားး�။ ဘုုရား�းသခင်် သင့််�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�သည််ဟုု ထင််သော�ာအရာာကိုု� စက္ကူူ�ပေါ်�်တွွင််
ရေး�းဆွဲဲ�ဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။
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ံ းး စစားးခခြင်းးး
ု ကိုး
ခိုလှုံ
တေး�းကဗျာ�ာ သီီဆိုု�ရန််

သူူငယ််ချျင်းး�ကိုု� ဘုုရား�းကျော�ာ�င်းး�ခေါ်�်ဖို့့� သင်းး�သင်းး� ဆုံးး��ဖြ�တ််လိုုက််တယ််။
�
ဝိိညာာဉ််တော်�်� လမ်းး�ပြ�လို့့၊� လမ်းး�ပြ�လို့့။�
မော�ာင််မော�ာင်် စာာမကြိုး�း��စား�းဘဲဲ ခိုးး��ချျတယ််။
ဝိိညာာဉ််တော်�်� လမ်းး�မပြ�ဘူးး�၊ လမ်းး�မပြ�ဘူးး�။
စုုစုုက တတန်းး�လုံးး��ရှေ့�့�မှာာ� သက််သေ�ခံံတယ််။
ဝိိညာာဉ််တော်�်� လမ်းး�ပြ�လို့့၊� လမ်းး�ပြ�လို့့။�
ကိုု�ကိုု�က နေ�မကော�ာင်းး�သူူအတွွက်် ဆုုတော�ာင်းး�ပေး�းတယ််။
ဝိိညာာဉ််တော်�်� လမ်းး�ပြ�လို့့၊� လမ်းး�ပြ�လို့့။�
ကော�ာင်းး�ကော�ာင်းး�က သူူများ�း�ဥစ္စာာ�ကိုု� ယူူတယ််။
ဝိိညာာဉ််တော်�်� လမ်းး�မပြ�ဘူးး�။ လမ်းး�မပြ�ဘူးး�။
လှှလှှက ညတိုု�င်းး� ဆုုတော�ာင်းး�တတ််လာာပြီ�ီ။
ဝိိညာာဉ််တော်�်� လမ်းး�ပြ�လို့့၊� လမ်းး�ပြ�လို့့။�

ဦးးဆော�ာင််သူူက တကြော��ာ�င်းး�ဆိုု�ပြ�လိုု�က်၊် ကလေး�း�များ��းက နော�ာက််တကြော��ာ�င်းး�ဆိုု�လိုု�က်ဖြ် �င့််�
လုုပ််ဆော�ာင််ရပါါမည််။ ထို့့��နော�ာက်် ကလေး�း�များ��းအားး� မိိမိိတို့့��ဘာာသာာ တေး�းကဗျာ�ာတပုုဒ်် စပ််ဆိုု�ကြ�ည့််�ရန််
တိုု�က််တွွန်းး�ပါါ။ သူူတို့့�� အကြံ�ံပြု�ုသမျှှကိုု� သင််ပုုန်းး�ပေါ်�်တွွင်် ချရေး��း�ပေး�းပါါ။ သူူတို့့��ကိုယ််တိုု
ု�
င််�
စပ််ဆိုု�ထားး�သော�ာ သီီချျင်းး�ကဗျာ�ာကြော��ာင့််� ကလေး�း�များ��း မည််မျှှ တတ််ကြွ�လာာသည််ကိုု� ကြ�ည့််ရှုုလိုု
� �က််ပါါ။
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ံ
ပုံသ

း
း
င်း
ခြ
ခ
ပြ
ပ
က််သသေ

သခင််ယေ�ရှုုနှှင့််� ကလေး�းသူူငယ််များ�း� (မ ၁၈:၁-၆)

ကိုု�ယ််တော်�်�၏ ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�၊
သမ္မာာ�တရား�းနှှင့််� တရား�းစီီရင််ခြ�င်းး�အတွွက််
ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုတော်�်�မူူပါါ။

ယော�ာ ၁:၁၄
ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�နှှင့််�၎င်းး�၊ သစ္စာာ�တော်�်�နှှင့််�၎င်းး�ပြ�ည့််�စုံံ�လျျက်် ငါါတို့့�တွွင််
တည််နေ�တော်�်�မူူသည််ဖြ�စ််၍ ခမည်းး�တော်�်�၌ တပါးး�တည်းး�သော�ာသားး�တော်�်�၏
ဘုုန်းး�ကဲ့့�သို့့� သူူ၏ဘုုန်းး�တော်�်�ကိုု� ငါါတို့့�သည်် မြ�င််ရကြ�ပြီ�ီ။
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ံ က််သသေပပြခခြင်းးး
ပုံသ

မင်းး� ပြော��ာနိုု�င််သလားး�။

ကိုုယ််တော်�်�
�
၏ ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�၊ သမ္မာာ�တရား�းနှှင့််� တရား�းစီီရင််ခြ�င်းး�အတွွက််
ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုတော်�်�မူူပါါ။
–––––
ယော�ာ ၁:၁၄

ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�နှှင့််၎င်းး�၊
�
သစ္စာာ�တော်�်�နှှင့််၎င်းး�ပြ�ည့််
�
�စုံံလျျက််
�
ငါါတို့့��တွွင်် တည််နေ�တော်�်�မူူသည််ဖြ�စ််၍
ခမည်းး�တော်�်�၌ တပါးး�တည်းး�သော�ာသားး�တော်�်�၏ ဘုုန်းး�ကဲ့့�သို့့�� သူူ၏ဘုုန်းး�တော်�်�ကိုု� ငါါတို့့��သည်် မြ�င််ရကြ�ပြီ�ီ။

ွန်ုု�ပ််အားး�
်က ကျွ
င်
�း
ခ
းသ
ဘုုရား�
ုကျေး�း�ဇူးး�များ�
�ဆု
်
ည့်
ည်းး�။
မည််သ
ါသန
ပေး�းထားး�ပါ

ဘုုရား�

းသ
ကျေး�း�ဇူးး� ခင််၏
တော်�်�
အခြား�
�းသူ
ူများ��းအားး� ကိုု�
မည််ကဲ့
ပြ�သ
နိုု�င််မ
့�သို့့��
ည််နည်းး�
။

မင်းး� ရှာာ�တွေ့�့�ပါါသလားး�။
မ ၁၉:၁၃-၁၅
တ ၂:၁၆၊၁၇
လုု ၁၈:၁၅-၁၇

သမ္မာာ�တရား

�းနှှင့််� မုုသားး�ကြား�း�
ကွာာ�ခြား��းချ
ျက််သည်
်
အဘယ််န
ည်းး�။
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ည််
်ခြ�င်းး�သ
လိိမ််လည်
ွက််
ည့််�အတွ
မည််သ
။
ါသနည်းး�
င်းး�နေ�ရပါ
ွ
မှား��းယွ

ံ က််သသေပပြခခြင်းးး
ပုံသ

ဆုုတော�ာင်းး�ရန်် အဖွဲ့့��ခွဲဲ� လုုပ််ဆော�ာ င််ခြ�င်းး�
ဆုုတော�ာင်းး�ချိိ�န််တွွင်် ကလေး�း�များ��းကိုု� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� ဆုုတော�ာင်းး�၍ ဦးးဆော�ာင််ပေး�းပါါ။
“ကိုု�ယ််တော်�်�၏ ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�၊ သမ္မာာ�တရား�းနှှင့််� တရား�းစီီရင််ခြ�င်းး�အတွွက်် ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု�
အသုံးး�� ပြု�ုတော်�်�မူူပါါ။” ကလေး�း�များ��းက ထိုု�ဆုတောု �ာင်းး�ချျက််ကိုု� နော�ာက််မှှ လိုု�က််ဆိုု�ပါါစေ�။
ကိုုယ်
� ်တော်�်�၏ ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�နှှင့််� သမ္မာာ�တရား�းကိုု� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ရှိိ� လူူများ��းအားး�
ပုံံ�သက််သေ�ပြ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပတ််သက််ပြီး�း� ကလေး�း�များ��းက တိုု�တိုု�တုတ်
ု ်တုုတ်ဖြ် �င့််� သူူတို့့�၏
�
ကိုုယ်
� ်ပိုုင်
� ်စကားး�လုံးး��ဖြ�င့််� ရိုးး��ရှှင်းး�စွာာ� ဆုုတော�ာင်းး�ကြ�စေ�ပါါ။ နမူူနာာသင််ခန်းး�စာာတွွင််
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ဘုုရား�းသခင််၏ နာာမတော်��်�နှှင့််� ဂုုဏ််တော်�်�များ��းကိုု� ကြွေး��းကြော်��်�၍လည်းး�
ဆုုတော�ာင်းး�နိုုင်
� ကြ�ပါ
်
ါသည််။

ပြော��ာပါါ။
• သ
 ခင််ယေ�ရှုုသည်် တရား�းမျှှတခြ�င်းး�ကိုု� နာာမကျျန်းး�သူူများ��းအားး� ကုုသပေး�း�ခြ�င်းး�၊
ဆင်းး�ရဲဲသော�ာသူူများ��းအားး� ချျမ်းး�သာာစေ�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� နေ့�့စဉ််ပြ�သတော်�်��မူူပါါသည််။
• ကြီး�း�ငယ််မရွေး�း��၊ ဆင်းး�ရဲဲချျမ်းး�သာာမရွေး�း�� ကိုုယ််တော်�်�က
�
လက််ခံံပါါသည််။
•	လူူတိုု�င်းး�ကိုု� ကိုုယ််တော်�်�က
�
တပြေး�း��ညီီမျှှတစွာာ� ဆက််ဆံံတော်�်�မူူပါါသည််။
•	လူူတိုု�င်းး�ကိုု� ချျစ််ခင််မြ�တ််နိုးး��စွာာ�၊ ကြ�င််နာာစွာာ� ဆက််ဆံံတော်�်�မူူပါါသည််။
• ကိုုယ််တော်�်�သည််
�
သမ္မာာ�တရား�းကိုု�သာာ ပြော��ာပါါသည််။
တရား�းမျှှတခြ�င်းး�အတွွက်် မည််ကဲ့့�သို့့�� သံံတမန််ဖြ�စ််နိုုင်
� ်မည််ဟူူသော�ာ နည်းး�လမ်းး�များ��းအကြော��ာ�င်းး�
ကလေး�း�များ��းအားး� ဆွေး�း�နွေး�း�ကြ�စေ�ပါါ။ မည််သည့််အ
� ချိိ�န််တွွင်် သမ္မာာ�တရား�းကိုု� ပြော��ာကြား�း�ရန််
ခက််ခဲဲနိုုင်
� ်မည််နည်းး�ဟုု ဆွေး�း�နွေး�း�ကြ�ည့််�ပါါ။ ဘုုရား�းသခင််၏ နှုုတ််ကပတ််တော်�်�ကိုု�
နှှလုံးး��သားး�တွင်းး�
ွ ၌ ထားး�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� သမ္မာာ�တရား�းကိုု� ကြား�း�ပြော��ာရန်် မည််သို့့��
အထော��ာက််အကူူ ရပါါသနည်းး�။
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မင်းး� ကြား�း�ပါါသလားး�
သခင််ယေ�ရှုုနှှင့််� ကလေး�းသူူငယ််များ�း� (မ ၁၈:၁-၆)

သာာ

ယာာသော�ာနေ့�့တနေ့�့�တွွင််
တပည့််တော်�်�များ��းသည််
�
ကိုုယ််တော်�်�
�
၏အနီးး�တွွင််
စုုရုံးး��၍
စကားး�ပြော��ာဆိုု�နေ�ကြ�ပါါသည််။ အိိမ််တွွင််၊ ကျော�ာ�င်းး�တွွင််၊ သို့့��မဟုုတ်် ဆော့�့�ကစား�းချိိ�န််တွွင််
မည််သူ့့�ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းသနည်းး�ဟုု ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� စိိတ််သော�ာကရော�ာ�က််သကဲ့့�သို့့�� တပည့််တော်�်�များ��းသည််လည်းး�
�
ထိုုအ
� တိုု�င်းး� ဖြ�စ််နေ�ကြ�ပါါသည််။ ထိုု�ကြော��ာင့််� “ကော�ာင်းး�ကင််ဘုံံ�မှာာ� ဘယ််သူူက အကြီး�း�မြ�တ််ဆုံးး��ဖြ�စ််မှာာ�လဲဲ
သခင််” ဟုု ခေါ�ါင်းး�ကိုု�ကုုတ််ကာာ ကိုုယ််တော်�်�ကိုု
�
� မရဲဲတရဲဲ မေး�းကြ�ပါါသည််။
သူူတို့့�အ
� ထင််မှာာ� ကိုုယ််တော်�်�က
�
သူူတို့့�တ
� ဦးးဦးး၏ အမည််ကိုု�
ပြော��ာမည််ဟုု ထင််မှှတ််ထားး�ကြ�ပါါသည််။ ကိုုယ််တော်�်�သည််
�
သူူတို့့�ဘာာတွေး
�
�း�သည််ကိုု�
သိတော်��်��မူူသော�ာကြော��ာင့််�
ကလေး�း�တဦးးကိုု� အနီးး�သို့့�� ခေါ်�်လိုု�က််ပါါသည််။ “လာာပါါဦးးကွာာ�”
ထို့့��နော�ာက််မှှ တပည့််တော်�်�များ��းအားး�
�
တည့််�တည့််�ကြ�ည့််�ကာာ
အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� မိိန့််တော်�်�မူူ
�
ခဲ့့�ပါါသည််။ “ဤသူူငယ််ကဲ့့�သို့့��
မိိမိိကိုယ််မိိမိိ
ု�
နှိိ�မ့််�ချသော���ာသူသ
ူ ည််
ကော�ာင်းး�ကင််ဘုံံ�၌
အကြီး�း�မြ�တ််ဆုံးး�� ဖြ�စ််လိိမ့််မည််
� ။” ထိုု�ထက်် ပိုု၍
� လေး�းနက််သော�ာ
စကားး�ကိုု�လည်းး� ထပ််မံံ မိိန့််တော်�်�မူူ
�
ပါါသေး�းသည််။ “ငါါ၏
နာာမကိုု� ထော�ာက််၍ သူူငယ််တဦးးတယော�ာ�က််ကိုု� လက််ခံံလျှှင််
ငါ့့�ကိုပင််
ု�
လက််ခံံ၏။” ကိုုယ််တော်�်�သည််
�
သမ္မာာ�တရား�းကိုု�သာာ
မိိန့််တော်�်�မူူ
�
သော�ာကြော��ာင့််�
ထိုု�စကားး�မှှန််သည််ကိုု�
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��
သိိကြ�ပါါ၏။
ကိုု�ယ်တော်
် �်�၏ နှှလုံးး�သားး�တွ
�
ွင်် တရား�းမျှှတခြ�င်းး� အမြဲ�ဲရှိိ�ပါါ၏။ ဆင်းး�ရဲဲသူူများ��းကိုု� ဂရုုစိုု�က်သ
် လိုု�
နာာမကျျန်းး�သူူများ��းကိုု�လည်းး�
ပြု�ုစုုပေး�းပါါသည််။
စိိတ််နာာကျျင််ကြေ��ကွဲဲ�နေ�သူူများ��းအားး�
ငြိ�ိမ််သက််ခြ�င်းး�ပေး�းပါါသည််။ အများ��းအားး�ဖြ�င့််� လူူအများ��း လျျစ််လျူူ�ရှုုထားး�တတ်ကြ�သော�ာ
်
ကလေး�း�များ��းကိုု�ပင််
အချိိ�န််ပေး�းလေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််။ “သူူငယ််တစုံံ�တဦးးကိုု� နာာကျျင််စေ�သော�ာသူူသည်် အလွွန််ဆိုးး��သော�ာအရာာကိုု�
ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရမည််” ဟုုပင်် မိိန့််�တော်�်�မူူခဲ့့�ပါါသည််။ သင့််�ကိုု� ဘုုရား�းသခင်် မည််မျှှချျစ််ကြော��ာင်းး�၊ ဂရုုစိုု�က်ကြော
် ��ာင်းး�
ခံံစား�းမိိပါါသလားး�။

မင်းး� လုုပ််နိုု�င််ပါါသလားး�
• ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�၊ သမ္မာာ�တရား�းနှှင့််� တရား�းမျှှတခြ�င်းး� သတင်းး�စကားး�မျှဝေ��ေရန်် သင့််�အားး� ဘုုရား�းသခင််
အသုံးး��ပြု�ုတော်�်�မူူစေ�ပါါ။
• အမြဲ�ဲတမ်းး� သမ္မာာ�တရား�းကိုု�သာာ ပြော��ာရန်် နှှလုံးး��သားး�ကိုု� ပြ�င််ဆင််ထားး�ပါါ။
• ဘုုရား�းသခင််၏ နှုုတ််ကပတ််တော်�်�ကိုု� အလွွတ််ကျျက််မှှတ််ပါါ။
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ဆော့�့�ကစား�းရအော�ာင််

အပြ�စ််ဒဏ််နှှင့််� သတင်းး�ကော�ာင်းး� လက််အမူူအရာာများ�း�

၁. ကလေး�း�များ��း အားး�လုံးး��ကိုု� အခန်းး�တဖက်် သို့့��မဟုုတ်် မြေ�ေကွွက်လပ်
်
်တဖက််တွွင်် နေ�ရာာယူူစေ�ပါါ။ အဝေး�း�တနေ�ေရာာသို့့��
လက််ညှိုးး���ညွှှန််ပြ�ပါါ။ နေ�ရာာယူူထားး�သော�ာ နေ�ရာာမှှ ထိုု�နေ�ရာာသို့့�� အပြေး�း��သွားး��စေ�ပြီး�း� ပြ�န််လည်နေ�ရာာယူ
်
ူစေ�ပါါ။
၂. အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာအချျက််။ ကလေး�း�တဦးးစီီတိုု�င်းး�အတွွက်် ကြာ�ာချိိ�န််ကိုု� မှှတ်သားး�ထားး�ပါ
်
ါ။ နော�ာက််တကြိ�ိမ််
ထပ််ပြေး��းရမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ပြော��ာပါါ။ သို့့��သော်�်� အချိိ�န််တဝက််သာာရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� အချိိ�န််ကျော်�်��လျျင််
ထိုု�င််ထဆယ််ကြိ�ိမ်် ပြု�ုလုုပ်ရပါ
် ါမည််။
အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာအချျက််။ ကလေး�း�များ��း ထိုု�သို့့��ပြေး��းရာာတွွင်် အချိိ�န််မလော��ာက််အော�ာင််
တမင််ပြု�ုလုုပ်ထားး�
်
ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကလေး�း�များ��း ပြီး�း�ဆုံးး�� သည််အထိိ မပြေး�း��နိုု�င်စေ�ရပါ
်
ါ။
၃. ထို့့��နော�ာက်် ကလေး�း�များ��းအားး� အချိိ�န််တဝက်အ
် တွွင်းး� ပြေး��းခိုု�င်းး�ကြ�ည့််�ပါါ။ ကော�ာင််လေး�းများ��း၊ ကော�ာင််မလေး��းများ��း၊
အလွွန််ငယ််သူူများ��း စသဖြ�င့််� ခွဲဲ�၍ ပြေး��းစေ�နိုု�င်ပါ
် ါသည််။
၄. အကြိ�ိမ််ကြိ�ိမ်် ကြိုး�း��စား�းကြ�ည့််�ပြီး�း�နော�ာက်် မည််သို့့��မျှှ မဖြ�စ််နိုု�င်ကြော
် ��ာင်းး� ညည်းး�ညူူသော�ာအခါါ အပြ�စ််ဒဏ််ကိုု�
ခံံမည််လားး�ဟုု မေး�းပါါ။
၅. အပြ�စ််ပေး�းရန်် ထိုု�င်ထပြု�ုလု
်
ုပ်ကာာနီး
်
း�တွွင်် ဦးးဆော�ာင််သူူတဦးးမှှ “ကလေး�း�တွေ�ေကိုု� အပြ�စ််မပေး�း�ပါါနဲ့့�။
ဒီီလော�ာက််မော�ာပန်းး�နေ�တာာကိုု�” ဟုု ဝင််ရော�ာက်တားး�ဆီး
်
း�စေ�ပါါ။ “ဟုုတ်တ
် ယ််လေ�၊ ဒါါပေ�မယ့််�
စည်းး�ကမ်းး�သတ််မှှတ််ထားး�ပြီး�း�သားး�ပဲဲ” ဟုု ပြ�န််ပြော��ာလိုု�က်ပါ
် ါ။ “ဒါါဆိုု� ငါါပဲဲ သူူတို့့��အစား�း လုုပ်လို
် ု�က်တော့
် �့�မယ််” ဟုု
ထိုု�ဦးးဆော�ာင််သူူက ပြော��ာ၍ ကလေး�း�များ��း တစုံံ�တရာာ မပြော��ာ�နိုု�င်မီီ
် မလုုပ်နို
် ု�င်မီီ
် ထိုု�င်ထ
် ဆယ််ကြိ�ိမ်် ပြု�ုလုုပ်လို
် ု�က်ပါ
် ါ။
၆. ထိုု�သို့့��လုုပ်နေ�စ
်
ဉ်် ကလေး�း�များ��းက တစ််နှှစ််သုံးး��လေး�း စသဖြ�င့််� အမှှတ််စဉ်် ရေ�တွွက်ပေး�
် းပါါ။
၇. ထို့့��နော�ာက်် ကလေး�း�များ��းအားး� လက််အမူူအရာာများ��း မည််သို့့��လုုပ်ဆော�ာ
်
င််ရမည််ကိုု� သင််ကြား�း�လေ့�့ကျျင့််�ပေး�းပါါ။
(လက််အမူူအရာာများ��းကိုု� နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�စာာမျျက််နှာာ�တွွင်် ကြ�ည့််�နိုု�င်ပါ
် ါသည််။)
• လက််တွေ့�့�အသက််တာာအတွွက်် သင််ခန်းး�စာာ။ မိိသားး�စုုများ�း�နှှင့််� သူူငယ််ချျင်းး�များ�း�အတွွက်် ကလေး�းများ�း�ကိုု� ဘုုရား�းသခင််က
ပုံံ�သက််သေ�ဖြ�စ််စေ�တော်�်�မူူလို�ပါ
ု ါသည််။

မေး�းခွွန်းး�များ�း�
၁.	ထိုု�င်ထလု
်
ုပ််လိုု�က်ရလို့့�
်
� သားး�တို့့��သမီးး�တို့့�� ခြေ�ေထော�ာက််ညော�ာင်းး�သွားး��ကြ�ပါါသလားး�။ (မညော��ာင်းး�ပါါ။
ဦးးဆော�ာင််သူူတဦးးက အပြ�စ််ကိုု�ခံံယူူပြီး�း� ထိုု�င်ထလု
်
ုပ်ပေး�
် းသွားး��ပါါသည််။) ဒါါဖြ�င့််� ထိုု�ဦးးဆော�ာင််သူူက ဘာာကြော��ာင့််�
ဒီီအပြ�စ််ဒဏ််ကိုု� ခံံယူူသွားး��တာာပါါလဲဲ။
၂. ဘုုရား�းသခင်် မကြို�ု�က််သော�ာ အပြ�စ််များ��းကိုု� ကျူးး��လွွန်ခဲ့
် ့�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� သေ�ခြ�င်းး�ဟူူသည့််�ပြ�စ််ဒဏ််ကိုု�
ဘုုရား�းသခင််က စီီရင််ခဲ့့�ကြော��ာင်းး� ကျျမ်းး�စာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ထိုု�အပြ�စ််ကိုု� မည််သူူက
ပေး�းဆပ််သွားး��ပါါသလဲဲ။ (သခင််ယေ�ရှုု)။ သခင််ယေ�ရှုုက ဘာာကြော��ာင့််� ဒီီအပြ�စ််ကြွေး��းကိုု� ပေး�းဆပ််ခဲ့့�တာာလဲဲ။
၃. သခင််ယေ�ရှုုဘုုရား�း၊ ကျွွန်ုု�ပ််၏အပြ�စ််ကိုု� ဆော�ာင််ယူူပြီး�း� ကျွွန်ုု�ပ််အစား�း အသေ�ေခံံတော်�်�မူူခြ�င်းး�အတွွက််
အလွွန််ကျေး�း�ဇူးး�တင််ပါါ၏။ သားး�သားး�မီးး�မီးး�တို့့��၊ ခဏလော�ာ�က််ငြိ�ိမ်ပြီး�
် း� ကိုု�ယ်တော်
် �်�က မင်းး�တို့့��ကိုု�
ဘယ််လော�ာက််ချျစ််သလဲဲဆိုု�တာာ တွေး�း�ကြ�ည့််�ကြ�ရအော��ာင််။ (ခေ�တ္တတရပ််နား�းပါါ။)
သခင််ယေ�ရှုုဘုုရား�း ကျွွန်ုု�ပ််၏အပြ�စ််များ��းအတွွက်် ခွွင့်�လွှ
် ှတ်တော်
် �်�မူူပါါ။ ကျွွန်ုု�ပ််နော�ာင််တရပြီး�း� ထိုု�ကဲ့့�သို့့��
နော�ာက််မလုုပ်တော့
် �့�ပါါ။ ကိုု�ယ်တော်
် �်�သည်် ကျွွန်ုု�ပ််၏သခင််ဖြ�စ််ပါါ၏။ ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�၊ သမ္မာာ�တရား�းနှှင့်�်
တရား�းမျှှတခြ�င်းး�ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််အသက််တာာ၌ မည််ကဲ့့�သို့့�� ပြ�သရမည််ကိုု� သွွန်သ
် င််တော်�်�မူူပါါ။ (ခေ�တ္တတရပ််နား�းပါါ။)
သခင််ယေ�ရှုုဘုုရား�း ဘုုရား�းသခင််၏သားး�သမီးး�ဖြ�စ််ရခြ�င်းး�အတွွက်် ကျေး�း�ဇူးး�တင််ပါါ၏။ ကျွွန်ုု�ပ််အားး�ဖြ�င့််�
သန့််�ရှှင်းး�သော�ာဝိိညာာဉ််တော်�်�ဘုုရား�းသည်် နေ့�့ရက််အစဉ််အတိုု�င်းး� အလုုပ်လု
် ုပ်တော်
် �်�မူူပါါစေ�သော်�်�။
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ံ က််သသေပပြခခြင်းးး
ပုံသ
လေ့�့ကျျင့််ခ
� န်းး�

၁

ပုံံ�သက််သေ�ပြ�ခြ�င်းး� အကြော��ာင်းး� ဆုုတော�ာင်းး�ချျက်် အဌမမြော��ာက််စာာကြော��ာင်းး�ကိုု� မှှတ််မိိပါါသလားး�။
အော�ာက််တွွင််ချျရေး�းပါါ။

၂

အော�ာက််ပါါကွွက််လပ််များ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�ပါါ။
ယော�ာ ၁:၁၄ ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�နှှင့််၎င်းး�၊
�
သစ္စာာ�တော်�်�နှှင့််၎င်းး�ပြ�ည့််
�
�စုံံလျျက််
�
ငါါတို့့တွ
� ွင်် တည််နေ�တော်�်�မူူသည််ဖြ�စ််၍
ခမည်းး�တော်�်�၌ တပါးး�တည်းး�သော�ာသားး�တော်�်�၏ ဘုုန်းး�ကဲ့့�သို့�့ သူူ၏ဘုုန်းး�တော်�်�ကိုု� ငါါတို့့သ
� ည်် မြ�င််ရကြ�ပြီ�ီ။

၃

အသင်းး�တော်�်� သို့့မဟုုတ်
�
် ရပ််ကွွက််အတွွင်းး� လူူသစ််များ�း� ရော�ာက််လာာသော�ာအခါါ ကြို�ု�ဆိုု�လက််ခံံပါါသလားး�။ အကယ််၍
မကြို�ု�ဆိုု�ရသေး�းလျှှင်် စမ်းး�ကြ�ည့််�ပါါ။ နော�ာက််ပိုု�င်းး� အကျျင့််ရလာာပြီး
�
�း� လွွယ််ကူူလာာပါါလိိမ့််�မည််။

၄

ခက််ခဲဲသော�ာ အခြေ�ေအနေ�တခုုတွွင်် လူူတဦးးဦးးကိုု� မှှန််ကန််စွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန်် လမ်းး�ပြ�နိုု�င််ခဲ့့သည့််
�
�
အချိိ�န််တခုုခုုအကြော��ာင်းး� တွေး�း�မိိပါါသလားး�။ ထိုု�ကဲ့့�သို့�့ ကြုံ�ံ�ဖူးး�လျှှင်် သင််၏ အကူူအညီီကိုု� ထိုု�သူူက မည််ကဲ့့�သို့�့
တုံ့့�� ပြ�န််ကြော��ာင်းး� ပြ�န််ပြော��ာပြ�ပေး�းပါါ။

၅

တုံ့့�� ပြ�န််ရန််အချိိ�န််
	မေး�းခွွန်းး�များ�း�ကိုု� ဖြေ�ေစဉ်် ဘုုရား�းသခင််အားး� တော�ာင်းး�လျှော�ာ�က််ပြီး�း� နား�းဆင််ပါါ။ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ရှိိ� လူူများ�း�အတွွက််
သင့််�ကိုု� ဘုုရား�းသခင််က မည််သည့််�နည်းး�လမ်းး�များ�း�ဖြ�င့််� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််မည််ဟုု ထင််ပါါသနည်းး�။ အသင်းး�တော်�်�ရှိိ�
ဆုုတော�ာင်းး�အစီီအစဉ််တွွင်် စတင််လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ပါါသည််။ ဘုုရား�းကျော�ာ�င်းး� ပုံံ�မှှန််မတက််သော�ာ သူူငယ််ချျင်းး�များ�း�ကိုု�
ခေါ်�်ဆော�ာင််ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� စတင််နိုု�င််ပါါသည််။ ကျော�ာ�င်းး�သားး�သစ််ကိုု� ကြို�ု�ဆိုု�ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ပါါသည််။
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ံ က််သသေပပြခခြင်းးး
ပုံသ

တေး�းကဗျာ�ာ သီီဆိုု�ရန််

ကျွွန်ုု�ပ်် သမ္မာာ�တရား�းရဲ့�့ သံံတမန်် ဖြ�စ််ချျင််တယ််။
ဖြ�စ််ချျင််တာာပေါ့�့�၊ ဖြ�စ််ချျင််တာာပေါ့�့�။
ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်� စကားး�တွေ�ေပြော��ာချျင််တယ််။
ပြော��ာချျင််တာာပေါ့�့�၊ ပြော��ာချျင််တာာပေါ့�့�။
နေ့�့စဉ်် တရား�းမျှှတခြ�င်းး�ကိုု� လက််တွေ့�့�ပြ�ချျင််တယ််။
ပြ�ချျင််တာာပေါ့�့�၊ ပြ�ချျင််တာာပေါ့�့�။
ပျော�ာ�က််ဆုံးး��သူူ လမ်းး�လွဲဲ�သူူတွေ�ေကိုု� ကူူညီီချျင််တယ််။
ကူူညီီချျင််တာာပေါ့�့�၊ ကူူညီီချျင််တာာပေါ့�့�။
အများ�း�ကြီး�း� မရှိိ�သူူတွေ�ေကိုု� မစချျင််တယ််။
မစချျင််တာာပေါ့�့�၊ မစချျင််တာာပေါ့�့�။
လျျစ််လျူူ�ရှုုခံံရတဲ့့�သူူတွေ�ေကိုု� ဂရုုစိုု�က််ချျင််တယ််။
ဂရုုစိုု�က််ချျင််တာာပေါ့�့�၊ ဂရုုစိုု�က််ချျင််တာာပေါ့�့�။
ကျွွန်ုု�ပ်် ကိုု�ယ််တော်�်�၏ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�အတွွက်် သံံတမန်် ဖြ�စ််ချျင််ပါါတယ််။
ဦးးဆော�ာင််သူူက တကြော��ာ�င်းး�ဆိုု�ပြ�လိုု�က်၊် ကလေး�း�များ��းက နော�ာက််တကြော��ာ�င်းး� ဆိုု�လိုု�က်ဖြ် �င့််�
လုုပ််ဆော�ာင််ရပါါမည််။ ထို့့��နော�ာက်် ကလေး�း�များ��းအားး� မိိမိိတို့့��ဘာာသာာ တေး�းကဗျာ�ာတပုုဒ်် စပ််ဆိုု�ကြ�ည့််�ရန််
တိုု�က််တွွန်းး�ပါါ။ သူူတို့့�� အကြံ�ံပြု�ုသမျှှကိုု� သင််ပုုန်းး�ပေါ်�်တွွင်် ချရေး��း�ပေး�းပါါ။ သူူတို့့�� ကိုုယ််တိုု
�
င််�
စပ််ဆိုု�ထားး�သော�ာ သီီချျင်းး�ကဗျာ�ာကြော��ာင့််� ကလေး�း�များ��း မည််မျှှ တတ််ကြွ�လာာသည််ကိုု� ကြ�ည့််ရှုုလိုု
� �က််ပါါ။
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ကိုု�ယ််တော်�်�၏ ဘုုန်းး�တော်�်�ထင််ရှား��းစေ�ဖို့့�၊
အခြား�း�သူူများ�း� ကိုု�ယ််တော့်�်��နော�ာက််လိုု�က််စေ�ဖို့့�
ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုတော်�်�မူူပါါ။

တာာရှုုမြို့�့��သားး� ရှော�ာ�လုုမှှ သခင််ယေ�ရှုုခရစ််တော်�်�၏ တမန််တော်�်�ပေါ�ါလုုအဖြ�စ််သို့့�� တ ၉:၁-၂၂

မ ၂၈:၁၉
သင််တို့�့သွားး��၍ လူူမျိုး�း��တကာာတို့့�ကိုု� ငါ့့�တပည့််�ဖြ�စ််စေ�လျျက််
ခမည်းး�တော်�်�၊ သားး�တော်�်�၊ သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ
ဝိိညာာဉ််တော်�်�၏နာာမ၌ ဗတ္တိိ�ဇံံကိုု� ပေး�းကြ�လော့�့�။
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မင်းး� ပြော��ာနိုု�င််သလားး�။

ကိုုယ််တော်�်�
�
၏ ဘုုန်းး�တော်�်�ထင််ရှား��းစေ�ဖို့့��၊ အခြား��းသူူများ��း
ကိုုယ််တော့်�်��နော�ာက််လိုု
�
�က််စေ�ဖို့့�� ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုတော်�်�မူူပါါ။
–––––
မ ၂၈:၁၉

သင််တို့့��သွားး��၍ လူူမျိုး�း��တကာာတို့့��ကိုု� ငါ့့�တပည့််�ဖြ�စ််စေ�လျျက်် ခမည်းး�တော်�်�၊ သားး�တော်�်�၊
သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ ဝိိညာာဉ််တော်�်�၏နာာမ၌ ဗတ္တိိ�ဇံံကိုု� ပေး�းကြ�လော့�့�။

ု�သည််မှာာ�
သာာသနာာပြု�ုဆို
ည်းး�။
အဘယ််န

တပည့််�တော်

�်�ဆိုု�သ
ည််မှာာ�
အဘယ်
်နည်းး�။

မင်းး� ရှာာ�တွေ့�့�ပါါသလားး�။
မာာ ၁၆:၁၅

ယော�ာ ၁၇:၄-၅
ရော�ာ ၁၀:၁၃-၁၇
ကော�ာလော�ာ ၃:၁၇
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အခြား��းသူ

သခင််ယေ�

ူများ��းအားး�

ရှုုအကြော��ာ
�င်းး�
မည််ကဲ့
့�သို့့��
ပြော��ာပြ�နို
ု�င််မည််န
ည်းး�။

သခင််၏
ဘုုရား�း
်
�းစေ�ရန်
်�ထင််ရှား�
�
တော်
ဘုုန်းး�
င််ခြ�င်းး�
လုုပ််ဆော�ာ
ည်းး�။
ဘယ််န
အ
�
မှာာ
်
ဆိုု�သည်

ဆုုတော�ာင်းး�ရန်် အဖွဲ့့��ခွဲဲ� လုုပ််ဆော�ာ င််ခြ�င်းး�
ဆုုတော�ာင်းး�ချိိ�န််တွွင်် ကလေး�း�များ��းကိုု� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� ဆုုတော�ာင်းး�၍ ဦးးဆော�ာင််ပေး�းပါါ။
“ကိုု�ယ််တော်�်�၏ ဘုုန်းး�တော်�်�ထင််ရှား��းစေ�ဖို့့�၊ အခြား�း�သူူများ�း� ကိုု�ယ််တော့်�်��နော�ာက််လိုက််စေ�ဖို့့
ု�
�
ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� အသုံးး�� ပြု�ုတော်�်�မူူပါါ။” ကလေး�း�များ��းက ထိုု�ဆုတောု �ာင်းး�ချျက််ကိုု� နော�ာက််မှှ
လိုု�က််ဆိုု�ပါါစေ�။ ဘုုရား�းသခင််၏ ဘုုန်းး�တော်�်�ထင််ရှား��းစေ�ရေး�း၊ အခြား��းသူူများ��းကိုု�
တပည့််တော်�်�ဖြ�စ််စေ�ရေး�းနှှင့််
�
� ပတ််သက််ပြီး�း� ကလေး�း�များ��းက တိုု�တိုု�တုတ်
ု ်တုုတ်ဖြ် �င့််�
သူူတို့့�၏
� ကိုုယ်
� ်ပိုုင်
� ်စကားး�လုံးး��ဖြ�င့််� ရိုးး��ရှှင်းး�စွာာ� ဆုုတော�ာင်းး�ကြ�စေ�ပါါ။ နမူူနာာသင််ခန်းး�စာာတွွင််
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ဘုုရား�းသခင််၏ နာာမတော်��်�နှှင့််�ဂုဏ်
ု ်တော်�်�များ��းကိုု� ကြွေး��းကြော်��်�၍လည်းး�
ဆုုတော�ာင်းး�နိုုင်
� ကြ�ပါ
်
ါသည််။

ပြော��ာပါါ။
•	သာာသနာာပြု�ုဆိုုသ
� ည််မှာာ� သခင််ယေ�ရှုုခရစ််တော်�်�၏ ဧဝံံဂေ�လိိသတင်းး�ကော�ာင်းး�ကိုု�
ဟော�ာပြော��ာရန်် ဘုုရား�းသခင််ရွေး�း�ကော�ာက််ထားး�သူူများ��းကိုု� ခေါ်�်ပါါသည််။
•	အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ဝေး�းလံံခေါ�ါင််ဖျား��းသော�ာနေ�ရာာများ��းသို့့�� သွားး��ရော�ာက််ကာာ
ဘာာသာာစကားး�သစ််၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုသစ််များ��းကိုု� သင််ယူူကြ�ရပါါသည််။
ဘုုရား�းသခင််အတွွက်် မိိမိိအသက််တာာတခုုလုံးး�� မြှု�ု�ပ််နှံံ�ဆက််ကပ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။
•	ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ရှိိ�သည့််�နေ�ရာာ၌ပင်် သာာသနာာပြု�ုများ��းဖြ�စ််ရန်် သခင််ယေ�ရှုုက
အလိုုတော်�်�ရှိိ�ပါါသည််
�
။ အိိမ််တွွင်် ကျော�ာ�င်းး�တွွင််ပင်် ကိုုယ််တော်�်�
�
၏အလင်းး�
ဖြ�စ််နိုုင််ပါါသည််
�
။
အသင်းး�တော်�်�မှှ သို့့��မဟုုတ်် သာာသနာာပြု�ုများ��းအကြော��ာ�င်းး� စသဖြ�င့််� ကလေး�း�များ��း
ရင်းး�နှီးး��ပြီး�း�သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာဖြ�င့််� စတင််ဆွေး�း�နွေး�း�နိုုင််ပါါသည််
�
။ မိိသားး�စုုများ��းနှှင့််�
သူူငယ််ချျင်းး�များ��းအားး� သခင််ယေ�ရှုုအကြော��ာ�င်းး� မျှဝေ��ေနိုုင််မည့််
�
နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု
�
�
ကလေး�း�များ��း တွေး�း�မိိသလော�ာ�က်် ပွွင့််�လင်းး�စွာာ� ဝေ�မျှစေ��ေပါါ။
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မင်းး� ကြား�း�ပါါသလားး�
တာာရှုုမြို့��့ �သားး� ရှော�ာ�လုုမှှ သခင််ယေ�ရှုုခရစ််တော်�်�၏ တမန််တော်�်�ပေါ�ါလုုအဖြ�စ််သို့့� တ ၉:၁-၂၂

တ

နေ့�့၌ ရှော�ာ�လုုသည်် လမ်းး�တွွင်် ခရီးး�သွားး��နေ�ပါါသည််။ (ပေါ�ါလုုဟုု အမည်် မပြော��ာ�င်းး�မီီ)
ထိုု�စဉ်် ကော�ာင်းး�ကင််မှှ အလွွန်် တော�ာက််ပသော��ာ အလင်းး�ကျျလာာပြီး�း� သူူ မြေ�ေကြီး�း�ပေါ်�်
လဲဲကျျသွားး��ပါါသည််။ ထိုုအ
� လင်းး�ကြော��ာင့််� သူူ မျျက််စိိမမြ�င််တော့�့�ပါါ။ ထိုု�စဉ်် သူူ အသံံတခုု ကြား�း�ရပါါသည််။
“ရှော�ာ�လုု အဘယ််ကြော��ာင့််� ငါ့့�ကိုု� ညှှင်းး�ဆဲဲသနည်းး�။” ရှော�ာ�လုုက
သခင်် ကိုုယ််တော်�်�သည််
�
မည််သည််နည်းး�ဟုု ပြ�န််မေး�းပါါသည််။
“ငါါသည််
သင််
ညှှင်းး�ဆဲဲသော�ာ
ယေ�ရှုုဖြ�စ််၏”
ပေါ�ါလုုသည်် ကြော��ာက််လန့််၍
�
တုုန််လှုုပ််သွားး��ပါါသည််။
နော�ာက််သုံးး��ရက်ကြာ�ာအော�ာ
်
င်် သူူ မျျက််စိိမမြ�င််နိုုင််ခဲ့့
� �ပါါ။
ဘုုရား�းသခင််က ရှော�ာ�လုုကိုု� မျျက််စိိပြ�န််မြ�င််စေ�ပြီး�း�
သူူ
သွားး��လေ�ရာာရာာ၌
သခင််ယေ�ရှုုအကြော��ာ�င်းး�
ဟော�ာပြော��ာသွွန််သင််စေ�ပါါသည််။
နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင််
ရှော�ာ�လုုမှှ ပေါ�ါလုုဟုု သူူအမည််ပြော��ာင်းး�လိုု�က််ပါါသည််။
သူူသည်် ဘုုရား�းသခင််၏ ဘုုန်းး�တော်�်�ထင််ရှား��းစေ�ပြီး�း�
အခြား��းသူူများ��းကိုု�လည်းး�
ထိုုနည်းး�တူူ
�
ဖြ�စ််စေ�ကာာ
သခင််ယေ�ရှုုအတွွက််
လော�ာကကြီး�း�ကိုု�
မှော�ာ�က််လှှန််ပစ််ခဲ့့�ပါါသည််။

မင်းး� လုုပ််နိုု�င််ပါါသလားး�
• မ
 ည််သည့််အရာာကိုု
�
� လုုပ််သည််ဖြ�စ််စေ� ကိုုယ််တော်�်�
�
၏ ဘုုန်းး�တော်�်�ထင််ရှား��းစေ�ရန််သာာ
ဖြ�စ််စေ�ရပါါမည််ဟုု နှှလုံးး��သားး�ထဲဲတွွင်် စိိတ််ပိုု�င်းး�ဖြ�တ််ပါါ။
• ဘုုရား�းသခင်် ပေး�းထားး�သော�ာ စွွမ်းး�ရည််များ��း၊ ပါါရမီီများ��းကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ပါါ။
• ပြု�ုမူူလေ�သမျှှတွွင်် သခင််ယေ�ရှုု၏ ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�အားး�ဖြ�င့််�သာာ ဖြ�စ််စေ�ပါါ။
• အ
 ခြား��းသူူများ��း ကိုုယ််တော့်�်��နော�ာက််လိုု
�
�က််စေ�ရန်် ဖိိတ််ခေါ်�်ရာာ၌ ရဲဲရင့််�စွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််နိုုင််ရန််
�
ဘုုရား�းသခင််ထံံမှှ ခွွန််အားး�တော�ာင်းး�ခံံပါါ။
• သ
 င််သွားး��လေ�ရာာရာာ၌ ကိုုယ််တော်�်�
�
၏ ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�ကိုု� မျှဝေ��ေရန်် အခွွင့််�အရေး�း�များ��းပေး�းဖို့့��
ဘုုရား�းသခင််ထံံ တော�ာင်းး�လျှော�ာ�က််ပါါ။
မိိသားး�စုုဝင်် သို့့��မဟုုတ်် သူူငယ််ချျင်းး�တဦးးအားး� သတင်းး�ကော�ာင်းး�မျှဝေ��ေရန်် လက််အမူူအရာာများ��းကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုပါါ။ ထိုု�လက််အမူူအရာာများ��းကိုု� ဤစာာအုုပ််နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် တွေ့�့�နိုုင််� ပြီး�း� သင််ယူူရန််
အလွွန််လွွယ််ကူူပါါသည််။
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ဆော့�့�ကစား�းရအော�ာင််
ပိုု�က််ကွွန််ကစား�းနည်းး�

၁. ဤကစား�းနည်းး�အတွွက်် ခွွင့််�ပြု�ုထားး�သော�ာ နယ််နိိမိိတ်များ�
် �းကိုု� ကလေး�း�များ��းအားး� ပြ�သပါါ။
၂.	ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�စေ�ရန်အ
် တွွက်် အရေ�ေအတွွက်များ�
် �းလျှှင်် အဖွဲ့့��များ��းခွဲဲ�၍ကစား�းစေ�ပါါ။ ကလေး�း�ကြီး�း�များ��းအားး�
တနေ�ေရာာ၊ အခြား��းကလေး�း�များ��းအားး� အခြား��းတနေ�ေရာာတွွင်် သီးး�ခြား��းစီီ ကစား�းစေ�နိုု�င်ပါ
် ါသည််။
၃.	အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာအချျက််။ ပါါဝင််ကစား�းသူူများ��းအားး�လုံးး��ကိုု� ပိုု�က်ထဲဲတွ
်
ွင်် မဖမ်းး�မိိသည််အထိိ ကစား�းပွဲဲ�
မပြီး�း�ဆုံးး�ကြော
� ��ာင်းး� မှာာ�ကြား�း�ပါါ။
၄.	အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာအချျက််။ ပထမဆုံးး��ကလေး�း�တစ််ဦးးကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ပေး�းပါါ။ ထိုု�ကလေး�း�သည်် အခြား��းကလေး�း�များ��းကိုု�
လက််ဖြ�င့််� လက််ပုုတ််ရပါါမည််။
၅.	ထိုု�သို့့��ပုုတ်မိသော���ာ
်
အခါါ ပထမကလေး�း�နှှင့်�် ဒုုတိိယကလေး�း�တို့့�� လက််တွဲဲ�ကာာ နော�ာက််ထပ်ကလေး�း�များ�
်
�းကိုု�
လိုု�က်ပု
် ုတ််ရပါါမည််။
၆. ဤသို့့��ဖြ�င့််� ကလေး�း�များ��းတဦးးနှှင့်�တ
် ဦးးလက််တွဲဲ�ကာာ ပိုု�က်ကွ
် ွန််ကြီး�း�ဖြ�စ််လာာပါါမည််။
၇.	ကလေး�း�များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� ဖမ်းး�မိိသည််အထိိ ဆက််လက်် ကစား�းပါါ။
၈. အချိိ�န််ရသလော�ာ�က်် တကြိ�ိမ််ပြီး�း�တကြိ�ိမ်် ကစား�းနိုု�င်ပါ
် ါသည််။ ပထမဆုံးး��တစ််ယော�ာက်ကို
် ု� အလှှည့်�ကျ
် ျ
ရွေး�း�ချျယ််ပေး�းပါါ။
• လက််တွေ့�့�အသက််တာာအတွွက််သင််ခန်းး�စာာ။ ပထမတဦးးနှှင့််�စတင််ပြီး�း� တဦးးသာာဖမ်းး�မိိသော်�်�လည်းး� နော�ာက််ပိုု�င်းး�
ပိုု�က််ကွန်
ွ ်ကြီး�း�ဖြ�စ််လာာချိိ�န််တွွင်် ကလေး�းအများ�း�ကြီး�း�ကိုု� တပြို�ု�င််နက််တည်းး�ဖမ်းး�မိိပါါလိိမ့််�မည််။ နော�ာက််ဆုံးး�� တွွင််
အားး�လုံးး��ကိုု�ပင်် ပိုု�က််ကွန်
ွ ်ဖြ�င့််�အုုပ််မိိပါါမည််။ တပည့််�တော်�်�ဖြ�စ််ခြ�င်းး�တွွင််လည်းး� တဦးးမှှစ၍ လူူများ�း�စွာာ�ကိုု� တပည့််�တော်�်�အဖြ�စ််
ပြော��ာင်းး�လဲဲပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။

မေး�းခွွန်းး�များ�း�
၁.	ကစား�းပွဲဲ�ပြီး�း�သော�ာအခါါ ကလေး�း�မည််မျှှကိုု� ဖမ်းး�မိိပါါသနည်းး�။ သုံးး��ယော�ာက်လားး�
်
၊ လေး�းယော�ာက််လားး�။ (အားး�လုံးး��)
ကလေး�း�တဦးးတည်းး�က ကလေး�း�အားး�လုံးး��ကိုု� မည််ကဲ့့�သို့့�� ဖမ်းး�မိိခဲ့့�တာာပါါလဲဲ။ (တဦးးဖြ�င့််� အစပြု�ုသော်�်�လည်းး�
တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး� တိုးး��ပွား��းသွားး��သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ပါါသည််။)
၂.	ကျျမ်းး�စာာတွွင်် တပည့််�တော်�်�များ��းကိုု� ဘာာလုုပ်ရန်
် ် သခင််ယေ�ရှုုက ညွှှန်ကြား�း�ထားး�
်
သနည်းး�။
တိုု�င်းး�ပြ�ည်တခု
်
ုတည်းး�ကိုု�သာာ တပည့််�ဖြ�စ််စေ�ရန်် မိိန့််�တော်�်�မူူပါါသလားး�။ (မဟုုတ်ပါ
် ါ။ တိုု�င်းး�ပြ�ည်အားး�လုံးး
်
��)
၃. သခင််ယေ�ရှုုဘုုရား�း၊ လူူမျိုး�း��တကာာတို့့��ကိုု� ကိုု�ယ်တော်
် �်�၏တပည့််�ဖြ�စ််စေ�ရန်် ကျွွန်ုု�ပ်် နာာခံံဆော�ာင််ရွွက်ပါ
် ါမည််။
တိုု�င်းး�ပြ�ည်အ
် သီးး�သီးး�အတွွက်် ဆုုတော�ာင်းး�ပေး�းခြ�င်းး�၊ သခင််ယေ�ရှုုအကြော��ာ�င်းး� လူူတိုု�င်းး�အားး�ပြော��ာခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ယနေ့�့�ပင််
စတင်် ဆော�ာင််ရွွက်ပါ
် ါမည််။ ကိုု�ယ်တော်
် �်�၏ နော�ာက််တော်�်�သို့့��လိုု�က်ရန်
် ် ကိုု�ယ်တော်
် �်� ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာသူူများ��းကိုု�
ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု�ပြ�သတော်�်��မူူပါါ။ (ခေ�တ္တတရပ််နား�းပါါ။) တပည့််�တော်�်�များ��း ဖြ�စ််စေ�ခြ�င်းး�တွွင်် ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� သွွန်သ
် င််၍
အသုံးး��ပြု�ုတော်�်�မူူပါါ။
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လေ့�့ကျျင့််ခ
� န်းး�

၁

ပြီး�း�ဆုံးး��လုုနီးး�ပါါပြီ�ီ။ တပည့််�တော်�်�ဖြ�စ််စေ�ခြ�င်းး� အကြော��ာင်းး� ဆုုတော�ာင်းး�ချျက်် နဝမမြော��ာက််စာာကြော��ာင်းး�ကိုု�
မှှတ််မိိပါါသလားး�။ အော�ာက််တွွင်် ချျရေး�းပါါ။

၂

အော�ာက််ပါါကွွက််လပ််များ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�ပါါ။
မ ၂၈:၁၉ သင််တို့့သွားး�
� �၍ လူူမျိုး�း��တကာာတို့့ကိုု
� � ငါ့့�တပည့််�ဖြ�စ််စေ�လျျက်် ခမည်းး�တော်�်�၊ သားး�တော်�်�၊ သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ
ဝိိညာာဉ််တော်�်�၏နာာမ၌ ဗတ္တိိ�ဇံံကိုု� ပေး�းကြ�လော့�့�။

၃

သာာသနာာပြု�ုတဦးးဆိုု�သည််မှာာ� အဘယ််နည်းး�။

၄

မိိမိိပတ််ဝန်းး�ကျျင််၌ပင်် တပည့််�တော်�်�များ�း�ဖြ�စ််စေ�ပြီး�း� သင််နှှင့််�ကျွွန်ုု�ပ််တို့့သ
� ည်် သာာသနာာပြု�ုများ�း�အဖြ�စ်် မည််ကဲ့့�သို့�့
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ပါါသနည်းး�။

၅

တုံ့့�� ပြ�န််ရန််အချိိ�န််
	သခင််ယေ�ရှုုအကြော��ာင်းး� မသိိသေး�းသော�ာ သူူတဦးး၏အမည််ကိုု� ပြော��ာပါါ။ ထိုု�သူူ၏ အမည််ကိုု� စာာရွွက််ပေါ်�်တွွင််
ချျရေး�း၍ နေ့�့စဉ်် ဆုုတော�ာင်းး�ပေး�းပါါ။ ဘုုရား�းသခင််၏မေ�တ္တာာ�တော်�်�အကြော��ာင်းး� အခြား�း�သူူများ�း�အားး�ပြော��ာပြ�ရန််
ဘုုရား�းသခင််က သင့််�ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုတော်�်�မူူကြော��ာင်းး� သတိိရပါါ။
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တေး�းကဗျာ�ာ သီီဆိုု�ရန််

ဘုုရား�းသခင််ရဲ့့� နှှလုံးး��သားး�ကဲ့့�သို့�့ ချျစ််တတ််ချျင််တယ််။
ဟုုတ််ပါါတယ််၊ ဟုုတ််ပါါတယ််။
ဘုုရား�းသခင််ရဲ့့� နှှလုံးး��သားး�နဲ့့� အစေ�တော်�်�ခံံချျင််တယ််။
ဟုုတ််ပါါတယ််၊ ဟုုတ််ပါါတယ််။
ဘုုရား�းသခင််ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုတော်�်�မူူစေ�ချျင််တယ််။
ဟုုတ််ပါါတယ််၊ ဟုုတ််ပါါတယ််။
အဆုံးး��မရှိိ�တဲ့့� မေ�တ္တာာ�အကြော��ာင်းး� မျှှဝေ�ပေး�းချျင််တယ််။
ဟုုတ််ပါါတယ််၊ ဟုုတ််ပါါတယ််။
သခင််ယေ�ရှုုရဲ့့� နာာမအားး�ဖြ�င့််� တပည့််�တော်�်�တွေ�ေ ဖြ�စ််စေ�မယ််။
ဟုုတ််ပါါတယ််၊ ဟုုတ််ပါါတယ််။
ဟုုတ််ပါါတယ််၊ ဟုုတ််ပါါတယ််။
သင််ကော�ာ ကျွွန်ုု�ပ််နည်းး�တူူ ဖြ�စ််ပါါသလားး�။

ဦးးဆော�ာင််သူူက တကြော��ာ�င်းး�ဆိုု�ပြ�လိုု�က်၊် ကလေး�း�များ��းက နော�ာက််တကြော��ာ�င်းး� ဆိုု�လိုု�က်ဖြ် �င့််�
လုုပ််ဆော�ာင််ရပါါမည််။ ထို့့��နော�ာက်် ကလေး�း�များ��းအားး� မိိမိိတို့့��ဘာာသာာ တေး�းကဗျာ�ာတပုုဒ်် စပ််ဆိုု�ကြ�ည့််�ရန််
တိုု�က််တွွန်းး�ပါါ။ သူူတို့့�� အကြံ�ံပြု�ုသမျှှကိုု� သင််ပုုန်းး�ပေါ်�်တွွင်် ချရေး��း�ပေး�းပါါ။ သူူတို့့�� ကိုုယ််တိုု
�
င််�
စပ််ဆိုု�ထားး�သော�ာ သီီချျင်းး�ကဗျာ�ာကြော��ာင့််� ကလေး�း�များ��း မည််မျှှ တတ််ကြွ�လာာသည််ကိုု� ကြ�ည့််ရှုုလိုု
� �က််ပါါ။
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မျျက််မမြ�င်် ဗာာတိိမဲဲ (မာာ ၁၀:၄၆-၅၂)

သခင််ယေ�ရှုု၏ နာာမတော်�်�မြ�တ််၌
ဆုုတော�ာင်းး�ပါါ၏၊ အာာမင််။

ဖိိ ၂:၉
ထို့့�ကြော��ာင့်�် ဘုုရား�းသခင််သည်် ကိုု�ယ််တော်�်�ကိုု�
အလွွန််ချီးး��မြှော��ာ�က််၍ ဘွဲ့့��နာာမတကာာတို့့�ထက််
ကြီး�း�မြ�တ််သော�ာဘွဲ့့��နာာမကိုု� ပေး�းသနား�းတော်�်�မူူ၏။
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ု ်သခခြင်းးး
ု ်စိုးးး ပိုင်
အုပ်
မင်းး� ပြော��ာနိုု�င််သလားး�။

အသခင််ယေ�ရှုု၏ နာာမတော်��်�မြ�တ််၌ ဆုုတော�ာင်းး�ပါါ၏၊ အာာမင််။
–––––
ဖိိ ၂:၉

ထို့့��ကြော��ာင့််� ဘုုရား�းသခင််သည်် ကိုုယ််တော်�်�ကိုု
�
� အလွွန််ချီးး��မြှော��ာ�က််၍ ဘွဲ့့��နာာမတကာာတို့့��ထက််
ကြီး�း�မြ�တ််သော�ာဘွဲ့့��နာာမကိုု� ပေး�းသနား�းတော်�်�မူူ၏။

ု�
ုလုံးး��ကို
တခု
�
း
ကြီး�
င််
လော�ာက
ုပ််စိုးး��ရလျှှ
အု
။
်နည်းး�
သင််သာာ
စ််မည်
�
ဖြ
�
မည််သို့့�

သခင်
်ယေ�ရှု

ု၏ နာာမတော်�
�်�တွ
အဘယ်
ွင််
်ကြော��ာင့့်�
တန််ခိုးး��
တော်�်�ပါ
ါရှိနေ���ေပါ
ါသနည်းး�
။

မင်းး� ရှာာ�တွေ့�့�ပါါသလားး�။
မ ၁:၂၁

မ ၂၈:၁၈
ယော�ာ ၁၄:၁၃
တ ၄:၁၂
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သခင််ယေ�ရှ

ှသည်် လော

�ာက
ကြီး�း�ကို
သည််မှာာ
ု�
� အဘ
ယ််ကြော��ာင့်
ကော�ာင်းး�မြ�တ်
်�
်ပါါသန
ည်းး�။

အုုပ််စိုးး��နေ�

်�
��ာင့်
ယ််ကြော
ဖြ�င့််�
ဘ
အ
နာာမ
၏
ု
ရှု
။
နည်းး�
င််ယေ�
င့််�သ
သခ
သ
�ာင်းး�
ဆုုတော

ု ်သခခြင်းးး
ု ်စိုးးး ပိုင်
အုပ်

ဆုုတော�ာင်းး�ရန်် အဖွဲ့့��ခွဲဲ� လုုပ််ဆော�ာ င််ခြ�င်းး�
သခင််ယေ�ရှုု၏ နာာမတော်��်�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ တိုု�တိုု�တုတ်
ု ်တုုတ်် ဆုုတော�ာင်းး�ကြ�ရန််
ကလေး�း�များ��းအားး� တိုု�က််တွွန်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဆုုတော�ာင်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� အစပြု�ုပါါ။ ကိုုယ်
� ်တိုုင်
� သို့့�
် မ
� ဟုုတ််
အခြား��းသူူတဦးးဦးး နေ�ပြ�န််ကော�ာင်းး�ဖို့့��၊ ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�ဖြ�င့့်� ကြီး�း�ပြ�င်းး�လာာစေ�ဖို့့�� သို့့��မဟုုတ််
ဘုုရား�းသခင်် အသုံးး��ပြု�ုတော်�်�မူူဖို့့�� စသဖြ�င့််� တခုုခုဖြု �စ််နိုုင်
� ်ပါါသည််။ နမူူနာာသင််ခန်းး�စာာတွွင််
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ဘုုရား�းသခင််၏နာာမတော်��်�နှှင့််�ဂုဏ်
ု ်တော်�်�များ��းကိုု� ကြွေး��းကြော်��်�၍လည်းး�
ဆုုတော�ာင်းး�နိုုင်
� ကြ�ပါ
်
ါသည််။

ပြော��ာပါါ။
•	ကော�ာင်းး�ကင််နှှင့််� မြေ�ေကြီး��ပေါ်�
း ်ရှိိ� အခွွင့််�တန််ခိုးး��ရှိိ�သမျှှကိုု� ငါါခံံရပြီ�ီဟုု ကျျမ်းး�စာာတွွင််
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ကိုုယ််တော်�်�
�
၏နာာမတော်��်�ဖြ�င့််� ဆုုတော�ာင်းး�သော�ာအခါါ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��တွွင််
ထိုုအ
� ခွွင့််�တန််ခိုးး��များ��း ရှိိ�လာာပါါသည််။
•	အကယ််၍ ကိုုယ််တော်�်�
�
၏နာာမတော်��်�ဖြ�င့််� ဆုုတော�ာင်းး�လျှှင်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��တော�ာင်းး�သည့််�ပုံံစံံ� အတိုု�
င်းး� ဘုုရား�းသခင််က ဖြ�ည့််ဆည်းး�ပေး�းပါါမည််လားး�။
�
ဘုုရား�းသခင််က ကျွွန်ုု�ပ်် လိုု�ချျင််သမျှှအားး�လုံးး��
ပေး�းနေ�မည််လားး� စသည့််�မေး�းခွွန်းး�များ��း ရှိိ�လာာပါါသည််။
•	ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��၏ ဆုုတော�ာင်းး�ချျက််များ��းသည်် ဘုုရား�းသခင််၏ ဘုုန်းး�တော်�်�ထင််ရှား��းစေ�ရေး�းအတွွက််၊
မြေ�ေကြီး��ပေါ်�
း ်တွွင်် နိုုင််ငံံ
� တော်�်�တည််ထော�ာင််စေ�ရေး�းအတွွက််သာာ ဦးးစား�းပေး�းရပါါမည််။
ဆုုတော�ာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််ပတ််သက််၍
�
ကလေး�း�များ��းအားး� ပွွင့််�ပွွင့််�လင်းး�လင်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ကြ�စေ�ပါါ။
ဆုုတော�ာင်းး�ခြ�င်းး�များ��း အဖြေ�ေ�ရသည််ကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ဖူးး�ပါါသလားး�။ အချို့့���ဆုုတော�ာင်းး�ချျက််များ��းသည််
အဖြေ�ေ�မရသော��ာကြော��ာင့််� သို့့��မဟုုတ်် လိုု�ချျင််သည့််�ပုံံစံံမျိုး�း
� ��ဖြ�စ််မလာာသော�ာကြော��ာင့််� စိိတ််ပျျက််လက််ပျျက််
ဖြ�စ််ဖူးး�ပါါသလားး�။
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အုပ်
မင်းး� ကြား�း�ပါါသလားး�
မျျက််မမြ�င်် ဗာာတိိမဲဲ (မာာ ၁၀:၄၆-၅၂)

ဗာာ

တိိမဲဲသည်် မျျက််မမြ�င််တဦးးပါါ။ သူူသည်် လမ်းး�ပေါ်�်တွွင်် လှှည့်�လည်
်
်တော�ာင်းး�ရမ်းး�ရပါါသည််။
သခင််ယေ�ရှုုသည်် အံ့့�ဩဖွွယ််ရာာများ��းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််နိုုင််ကြော��ာင်းး�
�
သူူ ကြား�း�သိိထားး�ပါါသည််။
နာာမကျျန်းး�သူူ၊ မျျက််မမြ�င််သူူနှှင့််� လက််ခြေ�ေသေ�သော�ာသူူများ��းကိုု� သခင််ယေ�ရှုုက မည််သို့့�� ကုုသပေး�း�ခဲ့့�ကြော��ာင်းး�
ကြား�း�ဖူးး�ပါါသည််။
သခင််ယေ�ရှုု
ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု�
သနား�းတော်�်�မူူပါါဟုု
ဗာာတိိမဲဲက
အော်�်�ဟစ််ခဲ့့�ပါါသည််။
အနီးး�ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ရှိိ�လူူများ��းက
မစာာနာာတတ််ကြ�ပါါ။
“ငြိ�ိမ််ငြိ�ိမ််နေ�စမ်းး�ပါါ”
ဟုု
သူ့့�ကိုု�
ဝေ�ဖန််ကြ�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်� ဗာာတိိမဲဲက အော်�်�မြဲ�ဲအော်�်�ဆဲဲပင််။
ထိုုအ
� ခါါ သခင််ယေ�ရှုု ကြား�း�ပြီး�း� ငါ့့�ထံံသို့့�� ခေါ်�်လာာပါါဟုု
မိိန့််တော်�်�မူူ
�
ပါါသည််။
ဗာာတိိမဲဲသည််
ခြုံ�ံ�ထည််ကိုု�
လွှှင့််ပစ််
� ပြီး�း� ကိုုယ််တော့်�်��ထံံ
�
အပြေး�း��သွားး��ပါါသည််။ “မင်းး�
ဘာာလိုု�ချျင််တာာလဲဲ”ဟုု
ကိုုယ််တော်�်�က
�
မေး�းပါါသည််။
“ကျနော်��်��
မြ�င််ချျင််ပါါတယ််”
သူူ
ပြ�န််ဖြေ�ေပါါသည််။
ကျနော်��်�� သခင််ယေ�ရှုုကိုု� မြ�င််နေ�ရပြီ�ီ။ သခင််ယေ�ရှုုက
တကယ််ကိုု� အံ့့�ဩဖွွယ််ပဲဲ။ သခင််ယေ�ရှုုသည်် လူူများ��းကိုု�
အနာာငြိ�ိမ်းး�စေ�နိုုင််ကြော��ာင်းး�
�
ဗာာတိိမဲဲ
ယုံံ�ကြ�ည််ပါါသည််။
သူ့့�ဘဝတွွင််
ပထမဆုံးး��
မြ�င််ရသည််မှာာ�
ကိုုယ််တော်�်�
�
၏
မျျက််နှာာ�တော်�်�
ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််�
သူူ
ဘယ််လော�ာက််
ပျော်�်��နေ�မည််ကိုု� တွေး�း�ကြ�ည့််�နိုင််ပါါပြီ
ု� �ီ။ ဗာာတိိမဲဲ၏ အော်�်�ဟစ််သံံကိုု�
ကြား�း�သော�ာ သခင််ယေ�ရှုုသည်် သင််၏ ခေါ်�်သံံကိုု�လည်းး� ထူးး�တော်�်�မူူပါါလိိမ့််မည််
� ။

မင်းး� လုုပ််နိုု�င််ပါါသလားး�
• သခင််ယေ�ရှုု နှှစ််သက််သည့််အရာာများ��းကိုု
�
ဦး
� းစား�းပေး�း ဆုုတော�ာင်းး�ပါါ။
•	သိိရှိိ�နိုုင််ရန််
� ၊ လမ်းး�ပြ�ရန်် သခင််ယေ�ရှုု၏ နာာမဖြ�င့််� ဆုုတော�ာင်းး�ပါါ။
•	ကျျန်းး�မာာကြံ့�့�ခိုုင််ရန််
�
သခင််ယေ�ရှုု၏နာာမဖြ�င့််� ဆုုတော�ာင်းး�ပါါ။
• သခင််ယေ�ရှုု၏နာာမတော်��်�၌ တန််ခိုးး��ရှိကြော�����ာင်းး� နှှလုံးး��သားး�တွွင်းး�၌ ယုံံ�ကြ�ည််ထားး�ပါါ။
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ဆော့�့�ကစား�းရအော�ာင််
နာာခံံလိုက််လျှော�ာ�က််
ု�
ခြ�င်းး�

၁.	မိိမိိသည်် ဦးးဆော�ာင််သူူဖြ�စ််ပြီး�း� ကလေး�း�များ��းအားး� ဤတကြိ�ိမ််တွွင်် စိိန််ခေါ်�်မည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ပြော��ာပါါ။
၂.	ကလေး�း�များ��းသည်် မျျက််နှာာ�ချျင်းး�ဆိုု�င်၍
် နှှစ််တန်းး�စီီတန်းး�ထားး�ရပါါမည််။ လက််ဆန့််�လျှှင်် မီီနိုု�င်သ
် ည့့်�
အကွာာ�အဝေး�း�ဖြ�င့််� စီီတန်းး�ရပါါမည််။ ကလေး�း�တဦးးသည်် လက််ဆန့််�တန်းး�ထားး�သည့််� တန်းး�နှှစ်တန်းး�ကြား�း�မှ
်
ှ
အစအဆုံးး�� ဖြ�တ််ပြေး��းရပါါမည််။
၃.	လွွယ်ကူ
် ူမည််ဟုု ထင််ပါါသလားး�။ ပြေး��းမည့််�ကလေး�း�၏ မျျက််စိိကိုု� အဝတ််ဖြ�င့််� ဖုံးး��အုုပ််လိုု�က်ပါ
် ါ။
၄. ဦးးဆော�ာင််သူများ�း
ူ �အတွွက်် အရေး�းကြီး�း�သော�ာအချျက််။ ဦးးဆော�ာင််သူူတဦးးက အဆုံးး��တွွင်် ရပ််စော�ာင့်�ကာာ
်
ပြေး��းလာာသော�ာကလေး�း�ကိုု� ရပ််ထားး�ရပါါမည််။ ကလေး�း�များ��း၏ ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံမှု
� ုအတွွက်် ဦးးဆော�ာင််သူူများ��းတွွင််
တာာဝန််ရှိိ�ပါါသည််။
၅. ကလေး�းများ�း�အတွွက်် အရေး�းကြီး�း�သော�ာအချျက််။ အလယ််မှှ ဖြော��ာင့််�တန်းး�စွာာ� ဖြ�တ််ပေး�းသွားး��စေ�ရန််
တာာဝန််ရှိိ�ပါါသည််။ အကယ််၍ လမ်းး�ကြော��ာင်းး�လွဲဲ�သွားး��လျှှင်် ဆန့််�တန့််�ထားး�သော�ာလက်ဖြ် �င့််� ညင််သာာစွာာ�
ပြ�န််လည်ညွှ
် ှန််ပြ�ပေး�းပါါ။
၆.	တကြိ�ိမ််လျှှင်် တဦးးသာာ အစအဆုံးး�� ပြေး��းရပါါမည််။
• လက််တွေ့�့�အသက််တာာအတွွက်် သင််ခန်းး�စာာ။ ကလေး�းများ�း�သည်် ဦးးဆော�ာင််သူကိုု
ူ � ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သော�ာကြော��ာင့်�် ဦးးဆော�ာင််သူူ
ပြော��ာသည့််�အတိုု�င်းး�နာာခံံကြ�ပါါသည််။ ကျွွန်ုု�ပ််တို့�့သည်် ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�၏ စကားး�အတိုု�င်းး� လိုု�က််နာာတတ််ကြ�ပါါသည််။
အထူးး�သဖြ�င့််� သခင််ယေ�ရှုုကိုု� ယုံံ�ကြ�ည််သူများ�း
ူ �အနေ�ဖြ�င့််� အလုံးး��စုံံ� အုုပ််စိုးး��ပိုု�င််သတော်�်�မူူသော�ာ သခင််ယေ�ရှုုကိုု� ယုံံ�ကြ�ည််ပြီး�း�
နာာခံံလိုု�က််လျှော�ာ�က််သင့််�ပါါသည််။

မေး�းခွွန်းး�များ�း�
၁.	ကစား�းနေ�စဉ်် ဦးးဆော�ာင််သူူက မျျက််လုံးး��မှိိ�တ်၍
် ပြေး��းဖို့့�� ပြော��ာသော�ာအခါါ ဦးးဆော�ာင််သူူအားး� ယုံံ�ကြ�ည်ထားး�ရန်
်
်
ခက််ခဲဲပါါသလားး�။ အဘယ််ကြော��ာင့််� ဦးးဆော�ာင််သူူ၏ စကားး�ကိုု� နား�းထော�ာင််ခဲ့့�ပါါသနည်းး�။ အားး�ကစား�းသမား�းများ��းသည််
အဘယ််ကြော��ာင့််� နည်းး�ပြ�များ��း၏ စကားး�ကိုု� နား�းထော�ာင််တတ််ကြ�ပါါသနည်းး�။ (နည်းး�ပြ�များ��းက ပိုု�၍ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�
ရှိသော����ာကြော��ာင့််�၊ မိိမိိကိုု� နိုု�င်စေ�ချ
်
ျင််မှှန်းး� သိသော��ာ�ကြော��ာင့််�၊ နည်းး�ဗျူူ�ဟာာ ရှိသော����ာကြော��ာင့််�၊ ပိုု�၍ အမြော်�်���အမြ�င််
ရှိသော����ာကြော��ာင့််� သူူတို့့��စကားး�ကိုု� နား�းထော�ာင််ရပါါသည််။)
၂. ဘုုရား�းသခင််သည်် အရာာအားး�လုံးး��ကိုု� ဖန််ဆင်းး�တော်�်�မူူပြီး�း� အုုပ်စိုးး��ပို
်
ု�င်သ
် ထားး�သကဲ့့�သို့့�� သားး�တော်�်�
သခင််ယေ�ရှုုသည််လည်းး� ဘုုရင််တကာာတို့့��၏ ဘုုရင််ဖြ�စ််သဖြ�င့််� ဘုုရား�းသခင််၏ အလိုု�တော်�်�နှှင့််�အညီီ သခင််ယေ�ရှုု၏
နာာမအားး�ဖြ�င့််� ဆုုတော�ာင်းး�သော�ာအခါါ မည််မျှှ တန််ခိုးး��ရှိိ�မည််ဟုု ထင််ပါါသနည်းး�။ (အစွွမ်းး�တန်ခိုးး��ရှိိ�
်
သမျှှကိုု�
ရနိုု�င််ပါါသည််။)
၃. သခင််ယေ�ရှုုကိုု� ဤလော�ာကသို့့�� စေ�လွှှတ်တော်
် �်�မူူသည့််�အတွွက်် ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်� ချီးး��မွွမ်းး�ပါါ၏ ဘုုရား�း။ ကိုု�ယ်တော်
် �်�၏
သားး�သမီးး�တဦးးဖြ�စ််သော�ာ ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� သခင််ယေ�ရှုု၏ နာာမတော်��်�ကိုု� သုံးး��၍ ဆုုတော�ာင်းး�ခွွင့်�် ပေး�းသနား�းသည့််�အတွွက််
ကျေး�း�ဇူးး�တင််ပါါသည််။ သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ ဝိိညာာဉ််တော်�်�ဘုုရား�း၏ လမ်းး�ပြ�ခြ�င်းး�ကိုု� အကြွ�င်းး�မဲ့့� နာာခံံပါါ၏။ ကိုု�ယ်တော်
် �်�၏
ဘုုန်းး�တော်�်� ထင််ရှား��းစေ�ရန်် ကျွွန်ုု�ပ််၏ အသက််တာာကိုု� မည််ကဲ့့�သို့့�� ဆက််ကပ်ရ
် မည််ကိုု� သွွန်သ
် င််တော်�်�မူူပါါ။ (ခေ�တ္တတ
ရပ််နား�းပါါ။) သခင််ယေ�ရှုု၏ နာာမတော်��်�မြ�တ််၌ ဆုုတော�ာင်းး�ပါါ၏။
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ု ်သခခြင်းးး
ု ်စိုးးး ပိုင်
အုပ်
လေ့�့ကျျင့််ခ
� န်းး�

၁

ဂုုဏ််ယူူပါါတယ််။ သင််သည်် ဆုုတော�ာင်းး�ချျက််၏ နော�ာက််ဆုံးး��စာာကြော��ာင်းး�ဖြ�စ််သော�ာ ပိုု�င််သအုုပ််စိုးး��တော်�်�မူူခြ�င်းး� အထိိ
လေ့�့လာာနိုု�င််ခဲ့့�ပါါပြီ�ီ။ အော�ာက််တွွင်် ထိုု�စာာကြော��ာင်းး�ကိုု� ချျရေး�းပေး�းပါါ။

၂

အော�ာက််ပါါကွွက််လပ််များ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�ပါါ။
ဖိိ ၂:၉ ထို့့ကြော��ာင့်
�
�် ဘုုရား�းသခင််သည်် ကိုု�ယ််တော်�်�ကိုု� အလွွန််ချီးး��မြှော��ာ�က််၍ ဘွဲ့့��နာာမတကာာတို့့ထက်
�
်
ကြီး�း�မြ�တ််သော�ာဘွဲ့့��နာာမကိုု� ပေး�းသနား�းတော်�်�မူူ၏။

၃

ယနေ့�့ လေ့�့လာာခဲ့့�သော�ာ ကျျမ်းး�စာာအရ ဗာာတိိမဲဲကိုု� အဘယ််ကြော��ာင့််� သခင််ယေ�ရှုုက မျျက််စိိမြ�င််စေ�သည််ဟုု
ထင််ပါါသနည်းး�။ ဗာာတိိမဲဲ၏ ခေါ်�်သံံကိုု� ကြား�း�သည့််�နည်းး�တူူ သင့််၏
� အသံံကိုု� ကိုု�ယ််တော်�်�ကြား�း�မည််ဟုု
ယုံံ�ကြ�ည််ပါါသလားး�။ သင််၏ အသံံကိုု� ကြား�း�လျှှင်် ဗာာတိိမဲဲအားး� ပြ�န််ဖြေ�ေသည့််�နည်းး�တူူ သင့််�အားး� ပြ�န််ဖြေ�ေမည််ဟုု
မျှော်�်��လင့််�ပါါသလားး�။ အဖြေ�ေမှှန််မှာာ� ကိုု�ယ််တော့်�်��ထံံ ယုံံ�ကြ�ည််မျှော်�်��လင့််�နိုုင််ပါါသည််။
�
ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ ကြံ့�့�ခိုု�င််သန််စွွမ်းး�ရေး�း၊
မိိမိိကိုု�ယ််တိုု�င််နှှင့််� အခြား�း�သူူများ�း�အတွွက်် စသဖြ�င့််� ဘုုရား�းသခင််ထံံ တော�ာင်းး�လျှော�ာ�က််နိုု�င််ပါါသည််။ ဘုုရား�းသခင််က သင််၏
ဆုုတော�ာင်းး�ချျက််ကိုု� ကြား�း�၍ နား�းညော�ာင်းး�တော်�်�မူူပါါလိိမ့််�မည််။

၄

တုံ့့�� ပြ�န််ရန််အချိိ�န််
	ဆုုတော�ာင်းး�ချျက်် ပုံးး��သေ�တ္တာာ�တလုံးး�� ပြု�ုလုုပ််ပါါ။ မည််သည့််� ကတ္ထူူ�ပုံးး��ခွံံ�ကိုု� မဆိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။ ထိုု�ပုံးး��ခွံံ�ကိုု�
ရော�ာင််စုံံ�စက္ကူူ�၊ ခဲဲတံံများ�း�ဖြ�င့််� အလှှဆင််နိုု�င််သလိုု� ကျွွန်ုု�ပ််၏ ဆုုတော�ာင်းး�သေ�တ္တာာ�ဟုု ရိုးး��ရှှင်းး�စွာာ� ဖော်�်�ပြ�၍လည်းး�
ထားး�နိုု�င််ပါါသည််။ သင််၏ ဆုုတော�ာင်းး�ချျက််များ�း�ကိုု� ရေး�းသားး�၍ သေ�တ္တာာ�အတွွင်းး� သိိမ်းး�ဆည်းး�ကာာ ပြ�န််လည််
အမှှတ််ရစေ�ရန်် နေ့�့စဉ်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။ ဘုုရား�းသခင််က သင့််�ဆုုတော�ာင်းး�ချျက််ကိုု� အဖြေ�ေပေး�းသည့််အခါါ
�
ထိုု�ဆုုတော�ာင်းး�ချျက််ပေါ်�်တွွင်် ချျရေး�းပြီး�း� မှှတ််သားး�ထားး�ရပါါမည််။ သင့််�ဆုုတော�ာင်းး�သံံကိုု� အမြဲ�ဲတမ်းး�
ကြား�း�သည့််အတွွက််၊
�
အဖြေ�ေပေး�းသည့််အတွွ
�
က်် ဘုုရား�းသခင််ကိုု� ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�ချီးး�� မွွမ်းး�ပါါ။
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ု ်သခခြင်းးး
ု ်စိုးးး ပိုင်
အုပ်
တေး�းကဗျာ�ာ သီီဆိုု�ရန််

သခင််ယေ�ရှုုသည်် နာာမတကာာတို့့ထက်
�
် မြ�တ််သော�ာ နာာမဖြ�စ််သည််။
အာာမင််၊ အာာမင််။
သခင််ယေ�ရှုု၏ နာာမတော်�်�အားး�ဖြ�င့််� သမ္မာာ�တရား�းနှှင့်�် တန််ခိုးး��ကိုု� ရသည််။
အာာမင််၊ အာာမင််။
သခင််ယေ�ရှုု၏ နာာမတော်�်�အားး�ဖြ�င့််� ကျျန်းး�မာာကြံ့�့�ခိုု�င််ခြ�င်းး�ကိုု� ရသည််။
အာာမင််၊ အာာမင််။
သခင််ယေ�ရှုု၏ နာာမတော်�်�အားး�ဖြ�င့််� မျှော်�်��လင့််�ဝမ်းး�မြော��ာက််ရသည််။
အာာမင််၊ အာာမင််။
သခင််ယေ�ရှုု၏ နာာမတော်�်�အားး�ဖြ�င့််� ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�နှှင့််� ငြိ�ိမ််သက််ခြ�င်းး� ရသည််။
အာာမင််၊ အာာမင််။
သခင််ယေ�ရှုု၏ နာာမတော်�်�အားး�ဖြ�င့််� ပြ�ည့််�စုံံသော�ာ
�
ချျစ််ခြ�င်းး�ကိုု� ရသည််။
အာာမင််၊ အာာမင််။

ဦးးဆော�ာင််သူူက တကြော��ာ�င်းး�ဆိုု�ပြ�လိုု�က်၊် ကလေး�း�များ��းက နော�ာက််တကြော��ာ�င်းး� ဆိုု�လိုု�က်ဖြ် �င့််�
လုုပ််ဆော�ာင််ရပါါမည််။ ထို့့��နော�ာက်် ကလေး�း�များ��းအားး� မိိမိိတို့့��ဘာာသာာ တေး�းကဗျာ�ာတပုုဒ်် စပ််ဆိုု�ကြ�ည့််�ရန််
တိုု�က််တွွန်းး�ပါါ။ သူူတို့့�� အကြံ�ံပြု�ုသမျှှကိုု� သင််ပုုန်းး�ပေါ်�်တွွင်် ချရေး��း�ပေး�းပါါ။ သူူတို့့�� ကိုုယ််တိုု
�
င််�
စပ််ဆိုု�ထားး�သော�ာ သီီချျင်းး�ကဗျာ�ာကြော��ာင့််� ကလေး�း�များ��း မည််မျှှ တတ််ကြွ�လာာသည််ကိုု� ကြ�ည့််ရှုုလိုု
� �က််ပါါ။
97

အ မည် ်
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ရ က် ်စွဲဲ�

99
©2018 The Prayer Covenant for Children. All rights reserved.

100
©2018 The Prayer Covenant for Children. All rights reserved.

101
©2018 The Prayer Covenant for Children. All rights reserved.

102
©2018 The Prayer Covenant for Children. All rights reserved.

103
©2018 The Prayer Covenant for Children. All rights reserved.

104
©2018 The Prayer Covenant for Children. All rights reserved.

105
©2018 The Prayer Covenant for Children. All rights reserved.

106
©2018 The Prayer Covenant for Children. All rights reserved.

107
©2018 The Prayer Covenant for Children. All rights reserved.

108
©2018 The Prayer Covenant for Children. All rights reserved.

၁. အစအဦးး၌ ဘုုရား�းသခင််သည်် ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�ကိုု�

၂. ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�ထဲဲသို့့�� အပြ�စ််တရား�း ဝင််လာာပြီး�း�

၃. အပြ�စ််တရား�း၏ အခကားး� သေ�ခြ�င်းး�

ဖန််ဆင်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။

ပျျက််စီးး�လာာပါါသည််။

ဖြ�စ််ပါါသည််။

၄. ဘုုရား�းသခင််၏ သားး�တော်�်� ယေ�ရှုုခရစ််က

၅. သခင််ယေ�ရှုုသည််သာာ

၆. သခင််ယေ�ရှုု အသေ�ေခံံတော်�်�မူူသည််။

အပြ�စ််ကြွေး��းကိုု� ဆပ််ပေး�းပါါသည််။

အပြ�စ််ကင်းး�စင််သော�ာသူူ ဖြ�စ််ပါါသည််။

၇. သခင််ယေ�ရှုုအားး� သင်္ဂြိုု���ဟ််ကြ�ပါါသည််။

၈. သခင််ယေ�ရှုုသည်် သေ�ခြ�င်းး�မှှ

၉. သင့််�အပြ�စ််အတွွက်် သခင််ယေ�ရှုု

ထမြော�ာ��က််တော်�်�မူူသည််။

အသေ�ေခံံတော်�်�မူူခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

၁၀. သခင််ယေ�ရှုုက ထာာဝရအသက််

၁၁. ထိုု�လက်ဆော�ာ
်
င််ကိုု� သင််

၁၂. သခင််ယေ�ရှုုကို�ု မိိမိိ၏ ကယ််တင််ရှင်
ှ အ
် ဖြ�စ််

လက််ဆော�ာင််ကိုု� သင့််�အားး� ပေး�းပါါသည််။

နှှစ််သက််ပါါသလားး�။

ယုံံ�ကြ�ည်ခြ် �င်းး�ဖြ�င့််� လက််ခံံပါါ။

၁၃. ဤသတင်းး�ကော�ာင်းး�ကိုု� လူူတိုု�င်းး�အားး�
မျှဝေ��ေပေး�းပါါ။
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ဤလက််အမူူအရာာများ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� ကလေး�း�များ��းအားး� ဧဝံံဂေ�လိိ သတင်းး�စကားး�ကိုု� ရိုးး��ရှှင်းး�လွွယ်ကူ
် ူစွာာ�
မျှဝေ��ေပေး�းနိုု�င်ပါ
် ါသည််။ အော�ာက််ပါါရုုပ််ပုံံ�များ��းကိုု� ကြ�ည့််�ရှုု၍ သူူငယ််ချျင်းး�များ��း၊ မိိသားး�စုုဝင််များ��းနှှင့်�်
အတူူတကွွ လုုပ်ဆော�ာ
်
င််ရသည််မှာာ� မည််မျှှ လွွယ်ကူ
် ူသည််ကိုု� တွေ့�့�ရပါါလိိမ့််�မည််။ တပည့််�တော်�်�ဖြ�စ််ခြ�င်းး�နှှင့်�်
ပတ််သက််သည့််� ဆုုတော�ာင်းး�ချျက််အတွွက်် ဤနည်းး�လမ်းး�သည်် အလွွန်် အသုံးး��တည့််�ပါါသည််။
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ကလေး�းများ�း�အတွွက်် ဆုုတော�ာင်းး�ပဋိိညာာဉ််တွွင်် ထပ််မံံလေ့�့လာာရန််
စာာအုုပ််များ��း၊ လက််ကမ်းး�စာာစော�ာင််များ��း၊ ဆုုတော�ာင်းး�ကဒ််ပြား�း�များ��း၊
ရော�ာင််စုံံခြ� �ယ်် စာာအုုပ်များ�
် �းနှှင့်�် အခြား��း ရုုပ်သံံ
် ၊ ဗီီဒီီယိုု�
သင််ထော�ာက်ကူ
် ူမျိုး�း��စုံံ�ကိုု� အွွန််လိုု�င်းး�တွွင်် ကြ�ည့််�ရှုုရယူူနိုု�င်ပါ
် ါသည််။

theprayercovenant.org/children

ရူူပါါရုံံ� ဤလော�ာကကြီး�း�အားး� ကိုု�ယ််တော်�်� အုုပ််စိုးး��သည််ကိုု� မြ�င််တွေ့�့�လာာစေ�ရန််
ရည််မှှန်းး�ချျက်် ဆုုတော�ာင်းး�ခြ�င်းး�ပဋိိညာာဉ််၏ အရှိိ�န််တန််ခိုးး��အားး�ဖြ�င့််� ကလေး�း�လူူငယ်် လူူရွွယ်များ�
် �း သခင််ယေ�ရှုု၏ နော�ာက််တော်�်�သို့့�� လိုု�က်စေ�ဖို့့�
်
� ဦးးတည််ပေး�းရန််
ယနေ့�့ပဲဲ ပါါဝင််ရန်် သတင်းး�အချျက််အလက််များ��း ပိုု�မိုု� ရယူူရန်် theprayercovenant.org/children တွွင်် ဝင််ရော�ာက်လေ့
် �့လာာနိုု�င်ပါ
် ါသည််။

theprayercovenant.org

ငါ့့�ကိုု� ခေါ်�်လော့�့� ငါါထူးး�မည််။ ကြီး�း�သော�ာအရာာ၊ သင်် မသိိနိုု�င််အော�ာင််
နက််နဲဲသော�ာအရာာကိုု� ငါါ ပြ�မည််။ ယေ� ၃၃:၃
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